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Tfis*Ah:I\atut

PENGAT{TAR PENERBIT

Al Handnilahi Rabbil'Alamiin menrykanungkapan yang tepat untuk

mengekspresikan rasa syukur kami kepada Allah Azza wa Jalla atas

rampungnya proses terjematr dan pengeditan kitab tafsir Ath-Thabari im.

Shalawat dan salam semogatercurahkan kepada manusiapilihan dan panutan

uma! Muhanrmad SAW, keluarganya, para satrabatnya sertaorang-orang

yang mengilorti jejak mereka

Perkerrbangan buku-buku taftir memang tidak sedahqat perkembangan

buku-buku fildh yang dimiliki oleh setiap madztrab. Di krdonseia semdiri ulama-

ulanra yang berkecimpung dalam ilmu ini masih terbilang langka sehingga

karya-karya dalam bidang tafsir pun masih dapat dihitung olehjari. pari sini

kami berinisiatifuntrk memberikan suurbangsihpenerjernahanfubhffir Juni'
Al Bayan an Ta'wil Ayi Al Qar'ankaryaimam besar, Ibnu JarirAth-Thabari

yang kami dedikasikan untuk masyakat muslim Indonesi4 agar kita dapat

membaca dan mematrarni maksud dan tujuan FirmanAllah melalui buatr

pe,mikiran sang lnam besar ini.

Dalam disi terjematr ini perlu diketatrui oleh para pembaca, batrwa tidak

semua syair datam kitab ini kami masukan dalam edisi terjematurya, hal itu

karni lakukan unhrk menyederhanakan penjelasan agar terfokus kepada

masalatr penafsiran dan penalovilan ayat'ayat.

Aktrimya t<ami menglurapkan saran dan lcritik dari bqbagai pihak untr:k

perbaikan dan kesempurnaan karya berharga ini. KepadaAllah jua kami

berharap, semoga upaya ini mendapatkan penilaian yang baik di sisi-Nya.

Amirl

Jakartq September2007

PustakaAzzam
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TatsirAh:thafuti

n-I ;.4 4; Jtv#- t ii't2'"-$l -",;*1i
;f;d,e${'rTj.4i"

"Danberilah peringatan ilengan apa yang diwalryul<nn itu
lnpada or(mg.or(mg yang talcut al,an dihimfimkmrkepadn
Tulwnnya (pada Hari Kiamat), sedmrg bagi mueka tidok

ada seormtg pelinfumg dm pembrri vyafaat pun selain
dmipada AJ;lc.h, agar mel".el<a bqtrrkw a."

(Qs. Al An'aam [6]: 51)

Talrwil fiman Allah: +; nyi;H i'r:r\A.-'u-ifr *,t*11
5ft1- # U13'd.: +i'i'-[-,fr @o, beritah perinsatan

dengan qpa yang diwahyukan itu kepoda orangqrang yang takut

akan dihimpunkan kepada Tuhannya [pada Hari KiamatJ, sedang

bagi mereka tidak ada seorang pelindung dan pemberi syiifaat pun
selain daripada Allah, agar mereha bertokwa)

Abu Ja'far berkata: Allatr SWT menyatakan kepada nabi-

Nya SAW, "Wahai Muhammad, berilah peringatan dengan Al Qur'an
yang diturunkan kepada kalian, orang-orang yang takut dikumpulkan

kepada Rabb mereka, karena mereka meyakini hal itu. Artinya,

mereka membenarkan janji dan ancaman Allah, lantas beramal dengan

yang diridhai Allah dan senantiasa berusatra melakukan ragam perkara

yang bisa menyelamatkannya di akhirat."

lj +n iA ,;.{ "sedang bagi mereko tidak ada seorang

oelindung, " maksudnya adalatr, tidak ada seorang pelindung pun bagi

mereka dari siksa Allah yang bisa memberikan pertolongan kepada

mereka.



SwahNAtlaan

Tidak ada syafi (pemberi syafaat) yang memberikan

syafaatnya di sisi Allah SWT yang membuat Allah melepaskannya

dari siksa.

'rfr-;{6 "Agar mereka bertalcwa," maksudnya adalatr, Allah
SWT memberikan peringatan kepada mereka agar mereka menjaga

diri. Lantas mereka taat kepada Allatr, beramal untuk Hari Akhir, dan

menjauhkan diri dari sikap bermaksiat kepada-Nya.

Ada juga yang mengatakan batrwa makna firman Allah SWT,
l;# t 3312 irilt *, ,*15 " Dan beritah peringatan dengan apa

yang diwahltukan itu kepada orang-orang yang tahtt alcan

dihimpunkan, " adalah, mereka tatru akan dikumpulkan. Artiny4 rasa

takut diletakkan pada ilmu, karena rasa takut mereka disebabkan

mereka mengetahui hal itu akan terjadi.

Ini merupakan perintah dari Allah SWT kepada nabi-Nya agar

mengajarkan para satrabat watryu yang diturunkan kepada beliau,
menginlatkan mereka, dan menghadapkan mereka kepada peringatan.

Akan tetapi, orang-orang musyrik mencegahnya setelah dijelaskan
kepada mereka, serta setelah ditegakkan hujjatr kepada mereka. Lantas

Allahlah pemutus dalam urusan mereka sesuai hukum yang

dikehendaki-Nya.

ooo

b
Y 

-i-#"b'i;_ 
b';ll ill.ir,ifu, -# 6;1, t5( rF, I ;

.7 , ,/;,rf 4 ry th' b63 rij-\,r eft ir<r$;
<,*fiiA6Ka "i.,iti



TabirA/Jl.:Ilw}nri

"Dart jangartlahl<ilrw mez'lgusir or(mg'orcmg yaflg nqryeru
Tulwmya di pagi ilart petmtghdti, sedmtg mqela
rnenghendokilsidhamt'Nyo.Karwfidakmenilcul

tanggung jawab sedikit W terhadaP Pqfuatan mer:el<n dmr

mrrrel<a pwJ tidrrk mqnilcul tanggung iowab seilikit pun

tarhadf,P pufuatanrrnt, ! mg mmy eb ablsn l<anw (bqhak)

mengusir mrr:el<t, (sehinga l<anw tmnastfu qcmg' ot (mg

yanrg zlwlim).u

(Qs. Al An'aam [6lz 52)

rarrwil fimen Allah: g5 'ti:,eJi;,.$6ii-Qit ;S*;
ii q.4 5i1 L63 ,;j'i pt-,)4 irAit u' LiL{' i"i}
<a+;Eli A 'oKA #iff @an ianganlnh kamu mengusir orang-

orang yafig menyeru Tuhannyo di pagi dan petang hari, sedang

mereka menghendaki heridhaan-Nya Kamu tidak manikul

tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereha dan mereha

pun tidah memikul tanggung iawab sedihit pun terhadap

perbuatanmu, yang menyebabhan kamu [berhakJ mengusir mereka,

[sehingga kamu termosuk orang4rtang yang zhalimJ)

Abu Ja'far berkata: Ayat ini turun kepada Rasulullatr SAW

yang disebabkan oleh sekelompok kaum muslim yang lematr. Kaum

musyrik berkata kepadanya, "seandainya engkau mengusir mereka

darimu maka aku akan menghadiri majelismu!"

Riwayat-riwayat yang menjelaskan makna tersebut adalatr:

l32gL Hannad bin As-Sari menceritakan kepada kami, dia berkata:

Abu Zubaid menceritakan kepada karf dari Asy'ats, dari

Kurdus Ats-Tsa'labi, dari Ibnu Mas'ud, ia berkata:



SwahAJAt{aam

Sekelompok Quraisy melewati Nabi SAW, sedangkan

Shuhaib, Ammar, Bilal, Khabbab, dan yang lain sedang

bersama beliau. Mereka 
-sekelompok Qtraisy tersebut-

adalatr kalangan muslimin yang lematr. Mereka berkata,

"Wahai Muhammad, ridhakah engkau kepada mereka?

Apakatr kami lebih besar mendapatkan karunia Allatl

daripada mereka? Akankah kami mengikuti mereka? Tolong

usir mereka dari kami! Barangkali jika engkau mengusir

mereka maka kami bisa mengikutimu." Lantas turunlatt

firman Allah swr, e+f6 ili:fifu,.i{r |ii-t-$i ;}11i
iil{, itt:+j- "Danianganlah kamu mengusir orang'orang

yang menyeru Tulunnya di pagr dan petang -lari, sedang

mereka menghendaki kcr idhaan-Nya. " fil;. G 1SlSUt
*;fr."Don demikianlah telah Kami uji sebagian mereka

(orang-orang ksya) dengan sebagian mereka (orang-orang

'' miskin)...."r

13292. Jarir menceritakan kepada kami dari Asy'ats, dari Kurdus

Ats-Tsa'labi, dari Abdullah, dia berkata, "Sekelompok

Quraisy melewati Rasulullah sAw. Dia lalu menuturkan

seperti riwayat sebelumnYa,2

13293. Abu As-saib menceritakan kepadaku, dia berkata: Hafsh bin

Ghayyats menceritakan kepada kami dari Asy'ats, dari

Kurdus, dari Ibnu Abbas, dia berkata" "sekelompok Quraisy

lmam Ahmad dalam Musnad-rya (11420), Ath-Thabrani dalam Al Mu'iam Al
Kabir (loD68, 10520). Diungkapkan pula oleh Abu Nu'aim dalam Hilyah Al
Auliya 1+ltto, 18l). Kurdus Ats-Tsa'labi adalatr Khalaf bin Muhammad Isa Al
Khasyab Al Qafalani Abu Al Husain dari Abu Abdillah Al wasithi, yang

dijuluki Kurdus. Dia tsiqah termasuk generasi ke-l l. Dia wafat pada tatrun 74

H, dengan umur lebih dari E0 tatrun. Lihat Taqrib At-Tahdzib (194).

Takhrij hadits ini telah disebutkan sebelumnya'



TafsirAlJl.:I'rwfut

melewati Rasulullah." Dia lalu menuturkan seperti riwayat

tersebut.3

13294. Al Husain bin Amr bin Muhammad Al Anqazi menceritakan

kepadaku, dia berkata: Bapakku menceritakan kepada kami,

dia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Suddi, dari Abu Sa'ad Al Azdi -ia adalah qarinya Azd-
dari Abu Al Kanu4 dari Khabbab, tentang firman Allah

swr, !,i'ii i'l)- C:t;'n:4 4i 6j,i- r-$i iF' { ;
sampai firman-Ny-i 

-'<ru)fil L ttKt, dia berkata, "Al
Aqra bin Habis At-Tamimi dan Uyainatr bin Hushn Al Fazari

datang, kemudian mereka mendapati Nabi sedang duduk
' bersama Bilal, Shuhaib, Ammar, dan Khabbab, di antara

kalangan fakir dan lemah kaum mukmin. Kala melihat

mereka yang ada di sekeliling Nabi SAW, mereka

mencelanya orang-orang lematr tersebut, lantas datang dan

berkata, 'Kami ingin engkau menjadikan majelis bagi kami

denganmu, dEN orang Arab mengetatrui keutamaan kami,

karena ufusan-utusan Arab akan datang kepadamu. Kami

malu jika mereka melihat kami bersama mereka yang lemah.

Oleh karena itu, jika kami dating, jauhkanlah mereka dari

kami, dan jika kami telatr pergi maka silakan engkau duduk

bersama mereka!' Nabi lalu menjawab, 'Baiklah'. Mereka

lalu berkata, 'Jika demikian tuliskanlatr perjanjian'. Akhirnya

Nabi SAW meminta agat dibawakan lembaran, dan

memerintahkan Ali nntuk menulisnya. Kala kami sedang

duduk di pojok, turunlah Jibril deng an ayat iri, i- i i${i
u rerG i, 641 v 

-i-E' i"$- C#ti'i'-(iiu, -{.$ S;"i,

3 Takhrti hadits ini telah disebutkan sebelumnya.



SurahAJArfaorart

<,9,)ittlA'oKa &:,iEi i} q.4it';4 b63 i;
'Dan janganlah komu mengusir orang'orang yang menyeru

Tuhannya di pagi dan petang hari, sedang merela

menghendaki kcridhoan-Nya. Kamu tidak memihtl tanggung

jm,ab sedikit pun terhadap perbuatan mereka dan mereka

pun tidak memihtl tanggung iawab sedikit pun terhadap

perbuatanmu, yang menyebabkan lramu (berhak) mengusir

mereka, (sehingga kamu termasuk orang'orang yang

zhalim)'."

Lalu membacakan ayat, '6fr 
"e1; r#. G 4ltlUt

lrfu,A\ &f"t ;.i1 
-r4; 

U 4':"1 6 ;*4 " Dan

demikianlah telah Kami uii sebagian mereka (orang-orang

ksya) dengan sebagian mereka (orang-orang miskin), supmya

(orang-orang yang koya itu) berkata, 'Orang-orang

semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah Allah
'-kcpada mereka?' (Allah berfirman), 'Tidak*nh Allah lebih

mengetahui tentang orang-orang yang bersyuhtr (kcpada'

Nya)'?"

Dia latu membacakan ayat, ,fu W:a"itUL O-i'i ii;ti{t
'zGSl *-rn i9'{3i 6 #'rtr7 '.tpabita orang-

orang yang beriman kcpada oyat'nyat Kami itu datang

lrepadamu, maka katakanlah, 'salaamun alaihtm. Tuhanmu

telah menetapkan atas Diri-Nya kasih styang'."

Rasulullah SAW kemudian melemparkan lembaran itu dari

tangannya, kemudian memanggil kami, lalu kami datang

seraya berkata, 'salaamun alaihtm. Tuhanmu telah

menetapkan atas Diri-Nya lcasih sayangl'Kami pun duduk

bersama beliau, dan ketika beliau hendak berdiri, beliau pun



Tdsil.Adl.:Ihafuri

berdiri dan meninggalkan kami, kemudian Allah SWT
t.. ./. l'( '...3

menurunkan rr---Nru,..6 
"5. il'"A( 'i# ,iI-t< t-ii

#)'a; li if !q' 
"3 

{i'W) tD) ad,'A; 3rj f 3(#'r3 {i'W) i,tLi #5 $-vr\,
$3li,Oon bersabarlah lamu bersama-sama dengan orang-

orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senia hari

dengan mengharap keridhaan-Nya; dan janganlah lrcdua

matamu berpating dari merela (karena) mengharapkan

perhiasan dunia ini'." (Qs. Al Kahfi [18]: 28)

Dia berkata, *Rasulullah SAW duduk bersama kami, lantas

ketika sudah sampai saat beliau berdiri (pada kesempatan

sebelumnya), kami berdiri dan meninggalkannya, sehingga

beliau pun berdiri.'{

13295. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

karni, dia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dali

As-Suddi, dari Abu Said Al Azdi, dari Abu Al Kanud, dari

Khabbab bin Al Arat 
-seperti 

hadits Al Husain bin Amr-,
hanya saja ia berkata dalam haditsnya, "Ketika mereka

melihat orang-orang lematr itu, mereka mengusirnya, lantas

menemui Nabi SAW."

Khabbab bin Al Arat berkata: Allatr SWT berfirman, 6KA

<r;rigt '& selanjutnya Al Aqra dan sahabatnya

menufirkant ,*, # G 446:4t, dia pun berkata:

lantas beliau memanggil kami, kamiptrn mendatanginya,

beliau berkata: Salamun 'Alailatm. Lalu kami mendekatinya,

o Ibnu Majah dalam Az-Zuhd (4127) dan Ath-Thabrani dalam Al Mu'iam Al
Kabir (4/75,76,3693).Ibnu Katsir menglaitik hadits ini dalam tafsirnya(6145),

ia berkatq "Hadits ni ghtib,karena ayat ini Makkiyah, sementara Al Aqra bin

Habis dan Uyainatr bin Hishn masuk lslam setelah hijratr."



SurahAJAr{aam

sehingga kami meletakkan lutut pada kedua lutut beliau, sisa

hadits telatr disebutkan sebelumnya.s

13296. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, dia berkata:

Abdurrazzak mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Qatadatr,

Muhammad bin Abdil A'la menceritakan kepada kami, dia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami,

dari Ma'mar, dari Qatadatr dan Al Kalbi, beberapa orang dari

kalangan kafir Quraisy berkata kepada Nabi SAW, "Jika

kamu senang kami mengikutimu, maka usirlatr si fulan dan si

fulan, yakni beberapa orang dari kalangan muslimin yang

lemah." Lantas Allah SWT berfirm "", ,trt,ii-'u-$( ry{i-G.t 
ir:,'$- #S ';n{U "Danianganlah kamu mengusir

orang-orang yang mertyeru Tuhannya di pagi dan petang

luri, sedang mereka menghendaki keridhoan-Nya. "6

13297. Bisyr menceritakan kepada kami, dia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, dia berkata: Said menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah SWT, {i
.??. -tzli,i )lz < l.a I lt#$ 'r..:f{u, .$ 6ii- tll i'E' "Dan iangantah tramu

qJ .y-> 
--r, 

-r _= -)-,- .J

mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan

petang hori," sampai firman-NYa" &#.G 4ti:4'
, b{."Dan demikianlah telah Kami uii sebagiari merela
v, .,

(orang-orang ksya) dengan sebagian mereka (orang'orang

miskin)," dia berkata, "Beberapa orang berkata kepada

Rasulullatr SAW, 'Wahai Mutrammad, jika engkau mer,Na

Ibnu Majatr dalam Az-Zuhd (4127),Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (4/1300),

dan Ibnu Al Jauzi dalarn Zad Al Masir (3145).

Muslim dalam Fadhail Asfushahabah (aO dan Abdurrazzak dalam tafsirnya

Qt48).

5

6



TdsitAlJn,Thabari

Senangketikakamimengikutimu,makausirla}rsifulandan
sifulandariengkau!Merekaadata}rmanrrsiayanglebih
rendatrdarikamidalammasalatrdunia,.Kaummusyrik
memandang mereka rendah' Altah SWT pun menurunkan

ayat tersebut samPai akhir'"7

13298. M,hammad bin Amr menceritakan kepadaku, dia berkata:

Abu Astrim menceritakan kepada kami' dia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Nqih' dari

Mujahid, tentang firman Altah SwT, -i$6i3-'u$i;F'{;
$fi, 

.na$,Dan janganlah komu mengusir oranS-orong

yang menyeiTuhoo"yo di pagt dan petang hari'" Bilal dan

Ibnu Ummu AM sedang duduk-duduk bersama Rasulullatr

SAW, lantas kaum Qruaisy melecehkan mereka"'Seandainya

tidak ada mereka berdua dan yang semisalnya' maka kami

akan duduk bersarnanya!" Nabi sAW talu dilarang mengusir

mereka, sarnpai kepada firman-Ny4 *U 
r&l A1

'U#A\ ,Tidal*nh Attah lebih mengetahui tentang

orang-orang lang bersyuhtr (trcpada-Nya)?' Allatl

berfirman, W ii6 'li 'Katakanlah' "salaamun

alaihtm-"E

l32gg.AlMutsannamenceritakankepadakami,diaberkata:Abu
Hudzaifa}rmenceritakankepadakami,diaberkata:Suffan
menceritakankepadakamidariAlMiqdambinSyuraih,dari
bapaknya'iaberkata:Sa'adberkata"'Ayattersebutturun
kepadaenalnorangsatrabatNabiSAW,diantaranyalbnu
Mas,ud,iaberkata,..KamisegeramendekatiNabidan

' Takhrti haditsnya telah disebutkan sebelumnya'
, il; iUu Huti- aA*, t"ti-Vu (4tl2g9) dan At Baghawi dalam Ma'alim At-

Taruil(21363).

rTT



SurahAJArlam

mendengarkannya, lantas orang Quraisy berkata, 'Kenapa

mereka mendekati kita?' Akhirnya turunlah firman Allah

swr, €;f5 i)'ffi,.tr, 6ifr rii iE' {'2' Dan iangantah

lamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi

dan petang hari'."9

13300. Al Qasim menceritakan kepada kami, dia berkata: A1 Husain

menceritakan kepada kami, dia berkata: Hajjaj menceritakan

kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Ikrimatr, tentang firman

Artah swr, \1,: Jtl;#- b1 'b:,\2 ir-$t *, '*1i 
"Dan

berilah peringatan dengan apa yang diwahyulan itu kepada

orang-orang yang tahtt akan dihimpunkan kepada Tuhannya

(pafu Hari Kiamat)," dia berkata: Utbah bin Rabiah,

Syaibatr bin Rabiah, Math'am bin Adi Al Harits bin Naufal,

dan Qurzhah bin AM Amr bin Naufal, dari kalangan pemuka

bani Abdu Manaf, kalangan orang-orang kafir, sampai

kepada Abu Thalib, mereka berkata, *Wahai Abu Thalib,

seandainya keponakanmu mengusir hambasatraya kami dan

orang-orang yang kami lindungi lantaran mereka adalatt

hamba dan pesurutr kami, niscaya hal itu akan lebih

melegakan kami serta menyenangkan kami, dan

memrurgkinkan kami unhrk mengikuti dan

membenarkannYa."

Abu Thalib pun mendatangi Nabi sAw dan menceritakan hal

itu kepadanya. Umar lalu berkata, "Coba engkau laktrkan hal

itu, sehingga engkau bisa melihat apa sebenarnya yang

mereka inginkan, dan sampai sejatrh mana ucapan mereka?"

, Muslim dalam Fadha'it Asbshahabah (4s),Ibnu Majatr dalan Az-Zuhd (4128),

dan Asbab An-Nuzul ktrya An-Naisaburi (hal. I 20).



TafshAt/r.Thafuri

Akhirnya Allah SWT menurunkan firman-Nya, .l-+if * )+,li
;fi|i"r;r{; AJ .4i, ;r1-I ;.i k: ,l;;*_ J'iif;-
t:i'orii_ #S'i'ifu, -i.5'oli t-ii rF s ; @ 6fr_
"Dan berilah peringatan dengan apa yang diwahyukan itu

kepada orang-orang yang talatt aknn dihimpunl<an kepada

Tuhannya (pada Hari Kiamat), sedang bagi mereka tidak

ada seorang pelindung dan pemberi syafaat pun selain

daripada Allah, agar mereka bertalmta. Dan janganlah kamu

mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan

petang hari, sedang merekn menghendaki keridhaan-Nya."

Sampai firman-Nya, ehAi tEL, ttl jifr "Trdolrt*h

Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyuhr
(kcpada-Nya)? "

Dia berkata: Mereka adalah Bilal, Ammar bin Yasir, Salim

-maula 
Abu Hudzaifatr-, dan Shubaih 

-maula 
Usaid-.

Orang yang termasuk dilindungi adalah lbnu Mas'ud, Al
Miqdad bin Amr, Mas'ud bin Al Qari, Waqid bin Abdillah
Al Hanzhali, Amr bin Abd Amr Dzusy Syamalain, Martsad

bin Abu Martsad --dan Abu Martsad yang dilindungi oleh

Hamzah bin Abdil Muthallib- serta yang lain.

Oleh karena itu, turunlatr untuk para pemimpin kaum kuffar
dan orang-orang lematr itu firman Allah SWT, 4LL4,-q. 

U 4t,if 6 ;*bt'6{,6., 6 (-i,, Don

demikianlah telah Kami uji sebagian merela (orang-orang

ksya) dengan sebagian merekn (orang-orang miskin), supayo

(orang-orang yang lraya itu) berlrata, 'Orang-orang

semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah Allah
kcpada mereka'?"

_mt
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Ketika turun ayat itu, Umar bin Ktrattrthab datang untuk

meminta maaf atas ucapan tersebut, kemudian turunlatt

firman Auah swr, i{,, Si Wql';ir Oii ltit;tib
{& 

*Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat
ayat Kami itu datang kcpadamu, maka katalmnlah,

'fulaonut alailamr "lo

13301. Yunus bin Abdil A'la msnceritakan kepadaku, dia berkata:

Ibnu Watrb mengabarlcan kepada karni, dia berkata: Ibnu

T*rid berkata: Seseorang berlota kepadq Nabi SAW, "Aku

malu kepada Allah jika Dia melihatku bersama Salman,

Bilal, dan sahabatnya, rn*a usirlatr mereki darimu dan

duduklah bersasra si fulm dan si fulan." Akhirnya turunlatt

firman Allah swr, A{5 'rffi,.i$ 6}i-'u$i ;F,{;-lis 
;t9t+,|'Dan ianganlah kamu mengusir orang-orang

yarg menyeru firhonnya di pagr dan petong hari, sedang

merelra menglendoki kcridluan-Nya. "

Dia lalu mernbacakan ayat, <r*,iet A '"K, "Yang

menyebabkan kamu (berlak) mengusir mereka, (sehingga

lrmnu ternask orong-orang yang zlalim)." Maksudnya

adalah, jika kamu mengusirnya maka kamu terrrastrk orang

yang zhalim.

Dia lalu membacalcan ry?\ 6fr..*, #;. G -l+SUt
1rh:3\ ?zL,rnt ;41?,.& li 4E ,:"1g -r*!id "Dan

demiHanlah telah Kami uji sebagian mereka (orang-orang

kaya) dengan sebogian mereka (orang-orang mishin), supaya

r0 Ibnu Al Jauzi &lam Zad Al Masir (3145) diringkas, Al Mawardi dalam ,{n-
Nulcat wa Al llp QlllD. Lihd Asbob AwNual krya Ann{aisaburi (hal.
12r).
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(orang-orang yang kaya itu) berlata, 'Orang-orang

semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah Allah

trepada mereka?' (Allah berfirman), 'Tidakkah Allah lebih

mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur ftepoda-

Nya)'?'

Allah menyatakan, "Ucapkanlatr salam kepada orang-orang

yang diperintatrkan kepadamu untuk diusir, dan berilah kabar

gembira batrwa Aku telatr memaafkan mereka'"

Ia lalu membacakan firman Allah SwT, O-ili iil; lib
'i51i +-,.rt {P'F3i 4S # i{:" Si WP,6;;t
"Apabila orang-orang yang beriman kcpada ayat-ayat Kami

itu datang kcpadamu, maka latakanlah, 'Salaamun alailcum,

Tuhanmu telah menetapkan atas Diri-Nya l@sih scyang'."

Sampai firman-Ny^, q;lfi b i*;;t;,+Si'J;f qKi
"Dan demikianlah Kotti terangkan nyat-oyat AI'Qur'an

(supaya jelas ialan orang-orang yang shalih, dan supaya jelas

(pula) jalan orang-or(mg yang berdosa. "

Dia berkata, *Yal<rf agar kamu mengetahuinya-" 
ll

Para atrli tafsir berbeda pendapat tentang doa orang-orang yang

dilarang untuk diusir oleh Allah SWT.

Pertama: Sebagian berpendapat batrwa maksudnya adalatr

shalat lima waktu.

Mereka yang bryendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

It Kami tidak mendapatkannya dalam referensi yang kami miliki dari Ibnu Wahb,

tetapi dalarn kitab Ad-Durr Al Mantsur karya As-Suyuthi bersumber dari

Khabbab (3/13).
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13302. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, dia berkata:

Abdullatr bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata:

Muawiyatr bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin

Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah SWT,

:#(t -iff\, .{.$ |ii- t-$i ;;5 { ; " Dan i angantah tramu

mengusir orang-orangyang menyeru Tuhannya di pagi dan

petang hari," maksudnya adalah, mereka beribadatr kepada

Rabb mereka pada pagi dan petang. Yaitu shalat lima

waktu.12

13303. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, dia berkata: Al

Haiiaj bin Al Minhal menceritakan kepada kami, dia berkata:

Hammad meriwayatkan dari Abu Harnzatr, dari Ibrahim,

tentang firman.Allah Swr, ,fff\ .iS |ii- tji ,F' {;
, /o. ,7-#t 3t!$- er{$ "Danianganiah kamu mengptsir orang-

.. orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari,

sedang mereka menghendaH kzridhaan-Nya," dia berkata,

"Maksudnya adalatr shalat fardhu yang lima. Seandainya

yang mengatakan itu tukang dongeng, niscaya celakalatr

orang yang tidak duduk dengannya."l3

13304. Hannad bin Sari dan Ibnu Waki menceritakan kepada kami,

mereka berdua berkata: Ibnu Fudhail menceritakan kepada

kami dari Al A'masy, dari Ibratrim, tentang firman Allatt

syr, { t'rG. 6'.+}. #r, 4Gt} fir lii- ;r,fli,.fi { ;-G.' 
1"a+j- #5 ";l^du, -t, Six-'t2$i i$;'oo"

janganlah komu mengusir orang-orang yang menyeru

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (411298) dan Ibnu Al Jauzi dalan Zad Al
Masir (3146).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (411298),Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir
(3146),dan Al Mawardi dalamAn-Nukatwa Al Uyun(2lll7).
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Tuhannya di pagi dan petang hari, sedang merekrt

menghendoki keridhaan-Nya," dia berkata "Maksudnya

adalatr shalat."l4

13305. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujatrid, tentang firman Allah SwT, -fi56&iri5i;FSt
€;f(t )1i;fr{Dan ianganlah kamu mengusir orang-orang

yang menyeru Tuhannya di pagt dan petang hari,"

maksudnya adalah shalat Subutr dan Ashar.ls

13306. Muhammad bin Musa bin Abdurrahrnan Al Kindi

menceritakan kepadaku, dia berkata: Husain Al Ja'fi

menceritakan kepada kami, dia berkata: Hamzah bin Al
Mughirah mengabarkan kepadaku dari Hamzah bin Isq dia

berkata: Aku mendatangi Al Hasan, lantas aku bertanya

kepadanya, *Wahai Abu Said, ceritakanlatr kgpadaku tentang

firman Allah swr, ';'{i|rfr: 5}ir-i'( t,iLi r-;b
br/$ 'Dan bersabarlah kamu bersama'sama dengan orang-

orang yang me/q/eru Tuhannya di pagr dan senja hari'. (Qs.

Al Kahfi [8]: 28) Apakatr mereka tukang pemberi petuatr?

Ia menjawab, "Bukan, mereka adalah orang-orang yang

menjaga shalat dengan berjamaah."l6

13307. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan

14 lbid.
15 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(4/1298,1299) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al

Masir (3146).
16 Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun Q/ll7) dari Mujahid dan Ibnu Abbas.
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kepadaku, dia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami,

dia berkata: Warqa menceritakan kepada kami 
I

semuanya- dari Ibnu Abu Najih, dari Mujahid, tentang

firman Allah swr, i4$ il;i,Ji,, -{.$ 6}i- ii( "orong-

orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari, " dia

berkata, "Maksudnya adalah shalat fardhu."I7

13308. Diriwayatkan kepadaku dari Al Husain bin Al Faraj, dia

berkata: Aku mendengar Abu Muadz berkata: Ubaid

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Ad-

Dhahhak berkata, tentang firman Allah SWT, -66ii-ir-5(
ef| ilai;rtr.Orang-orang yang menyeru Tuhannya di

pagi dan petang hari," dia berkata, "Maksudnya adalah

orang-orang yang beribadatr kepada Tuhan mereka' Adapun

;srr;uiJl , maksudnya adalatr shalat fardhu." l8

13309. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
''- menceritakan kepada kami, dia berkata: Said

menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman

Alrah swr, i;t;t, r{.3 <r}i t-ri C-;E; yS
gS "Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan

orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja

hori." (Qs. Al Kahfi [18]: 28). Maksudnya adalatr dua shalat,

Subuh dan Ashar.le

13310. Ibnu Al Barqi menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Abu

Maryarn menceritakan kepada kami, ia berkata: Yatrya bin

Aynrb menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad

Ibnu Al Jauzi dalam ZadAl Masir (3146).

Ibnu Athiyyah dalam Al Muharrar At Wajb (21295) dan Ibnu Al Jauzi dalam

ZadAl Masir (3146).

Ibnu Al Jauzi dalam ZadAl Masir (3146).
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bin Ajlan menceritakan kepada kami dari Nafi, dali Abdullah

bin Umar, tentang firman Allatl swT, ;i'i '{ ifi tt*b
;45 'n't$\, r*, <-';i "Dan bers-abarlah lramu

bersama-sama deigan orang'orang yang menyeru Tuhannya

dipagidansenjahfii,,'batrwamerekaadalahorang.orang
yang mengerjakan shalat wajib'2o

13311. Ibnu Basyar menceritakan kepada kami, dia berkata:

Abdurratrman menceritakan kepada kami, dia berkata:

Suffan menceritakan kepada kami dari Manshur' dari

Mujahid dan Ibrahim, tentang .!ryry }llut' SYI,-- +I*b

#S '$:S\, {, <,-;i- i-it e ifi "Dan

bersobarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang

menyeru Tulwwtya di pagi dan senja hari," mereka berdua

berkata "Maksudnya adalatr shalat lima waktu'" 21

13312. Ibnu Basyar menceritakan kepada kami, dia berkata: Yatrya

menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Manshur, dari

Mujahid, dengan riwaYat seruPa'z

13313. Al Qasim menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, dia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, tentang firman Allah

swr, *f5'i:r1fi,.i.$'oli- t-$i ;Si{ ; " Dan i angantah

lramu mengusir orang-orangyang menyeru Tuhanrrya di pagi

dan petang hari,,'dia berkata ..Mereka adalah orang.orang

beriman, yakni yang selalu menunaikan shalat, yaitu Bilal

dan Ibnu Ummi AM."

Ibid.
iUnu eUu Hatim dalam aftirnya (411298, 1299) dan Al Mawardi dalan An-

Nulcot wa Al IlYn QlllT).
Ibid.

20
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Ibnu Juraij berkata: Abdullatr bin Katsir mengabarkan

kepadaku dari Mujatrid, dia berkata, "Aku mengerjakan

shalat Subuh bersama. Said bin Musayyab, seusai imam

mengucapkan salam, maka orang-orang bersegera menuju si

pemberi nasihat, lantas Said berkat4 'Alangkah cepatnya

menuju majelis itu'."

Mujahid berkata, "Mereka menakwilkan firman Allatl

SWT," dia berkata, "Lantas bagaimana penakwilannya?" :

jawabku: q:f$ ill:fifu, -i.1 |ii- t$i iF' 1; 'Dan

janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru

Tuhannya di pagi dan petang hari,' maksudnya adalah

tentang shalat yang baru saja kita selesaikan" yakni ayat

tersebut tentang shalat.23

13314. Al Qasim menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, dia berkata: Waki menceritakan
'kepada kami dari bapaknya, dari Manshur, dari Abdurrahman

bin Abu Umratr, dia berkata, "Maksudnya adalah shalat

wajib."2a

13315. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, dia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, dia berkata: Waki menceritakan

kepada kami dari Israil, dari Jabir, dari Amir, dia berkata,
*Yakni shalat."25

13316. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, dia berkata: Waki menceritakan

Ibnu Athilyah dalanAl Muharrt Al Yaiiz QD95).
rbid.
Ibid.

B
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kepada kami dari bapaknya, dari Israil, dari Amir, dia

berkata, "Yakni shalat."25

13317. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Said menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman AUah SWT, {i
'*, i"!+)- *f5 iiifu, -{.5 'oii ,-ii ;'E' "Dan

janganlah ltamu mengusir orang-orang yang menyeru

Tuhannya di pagi dan petang hari, sedang merel<a

menghendaki keridhaan'Nya," dia berkata, "Yakni shalat

Subuh dan Ashar."27

13318. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, dia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Mujahid, dia

berkata: Abdurrahman bin Abu Amratr berada di dalam

masjid bersama rasul. Seusai shalat dia berdiri lantas

bersandar di kamar Nabi sAw, kemudian orang-orang

berkumpul kepadanya. Dia lalu berkata, *wahai manusia,

menjauhlah dariku!" Lantas dikatakan, "semoga Allah

merahmatimu. Mereka datang karena ingin mengetahui

maksud ayat ini, $'t;lu, €, 5;; ri'i (-,ifii yS
#S 'Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan

orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja

hari'." (Qs. Al Kahfi [18]: 28). Dia lalu berkata, "Inilah

maksudnya!' Yaitu shalat.28

Kedua: Berpendapat batrwa maksudnya adalatr shalat, akan

tetapi mereka tidak meminta Rasulullah SAW untuk mengusir orang-

Ibid.
Ibnu Al Jauzi dalam ZadAl Masir (3146).

Ibid.
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orang lematr dari majelisnya, cukup agar mereka berada di shaf

belakang saja.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat'

riwayat berikut ini:

13319. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, dia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman

Allah SWT, ,#, # G <l$Ut "Dan demikianlah

telah Kami uji sebagian merekn (orang-orang ksya) dengan

sebagian mereka (orang-orang miskin)," bahwa mereka

adalah orang-orang fakir yang bersama Nabi SAW, lantas

para pemuka Quraisy berkata, "Kami beriman kepadamu,

dan jika kami melakukan shalat maka perintatrkanlatr mereka

yang bersamamu agar mundur, sehingga mereka melakukan

shalat di belakang kami."2e

Ketiga: Berpendapat bahwa maksudnya adalah penyebutan

mereka oleh Allah SWT.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

13320. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami 
-Hannad 

berkata: Waki

menceritakan kepada kami- dari Suffan, dari Manshur, dari

Ibrahim, tentang firman Allah swT, .fr55;i-'u-5i ry;{;
e!5 'll-aff,r"Dan janganlah kamu mengusir orang'orang

2e Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(411299).
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yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari"' ia

berkata, "Mereka adatah ahli dzikir."3o

l332L Ibnu Waki menceritakan kepada kami, dia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Manshur,_ tentang firman

Allah swr, 6I-:5 il:$ -f, 'b;"i r-$i ,:g {j "Don

janganlah komu mengusir orang-orang yang menyeru

Tuhannya di pagi dan petang hari," dia berkata, "Mereka

adalah ahli dzikir."3I

13322. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Ibrahim,

tentang firman Alah SwT, $:i4,.fr |ii-t-$i ;;1{;
€)5 "Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang

menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari," dia berkata,

"Janganlah kalian mengusir mereka dari berdzikir'"32

Keempat: Berpendapat bahwa maksudnya adalah belajar dan

membaca Al Qur'an.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut ini:

13323. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, dia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, dia berkata: Waki menceritakan

kepada kami dari Israil, dari Jabir, dari Abu Ja'far, tentang

firmanAllah swr, ,)dif6 <-";i-;-i'( e,;Ci *b
g5,Dan bersabarlah pamu bersama-sama dengan orang-

Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (411299) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa

Al Uyun Q/ll7).
Ibnu Al iauzi dalam Zad At Masir (3146) dari Ibrahim An-Nakhai, serta Al
Baghawi dalam Ma'alim At-Tarail (21363).

Al-Mawardi dalarn An-Nukat wa At Uyun Q/ll/) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad

Al Masir (3146).
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orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari." (Qs.

Al Kahfi [8]: 28). Dia berkata, "Beliau membacakan Al

Qur'an kepada mereka. Siapakatr yang meriwayatkan

kepadaNabi SAW?"33

Kelima: Berpendapat batrwa maksudnya adalah ibadatr

mereka kepada Rabb mereka

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut ini:

13324. Diriwayatkan kepadaku dari Al Husain, dia berkata: Aku

mendengar Abu Muadz berkata: IJbaid bin Sulaiman

menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar

Adh-Dhahhak berkata, tentang firman Allah SWT, -{5 6if,
e+fl| 

-ia6|r "Orang-orang yang merryeru Tuhannya di

pagi dan petang hari," ia berkata, "Maksudnya adalah

beribadah. Tidakkah kalian melihat Allah SWT berfirman, {
*5-t eli1S;; 'sudah pasti balwa opa yang kamu seru

supcya aht (beriman) kepadanya'. (Qs. Ghaafir [a0]: a3).

Maksudnya adalatr kalian beribadah.' 3a

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling tepat adalah, Allah

SWT melarang Nabi Muhammad SAW mengusir kaum yang biasa

memohon kepada Rabb mereka pada waktu pagi dan petang hari.

Doa kepada Allah bisa dalam bentuk mengagungkan, atau

memuji-Nya dengan ucapan, atau dengan amal anggota badan yang

diwajibkan kepada mereka, atau yang bersifat nav,afil. Bisa juga

menggabungkan beragam makna doa. Oleh karena itu, Allah SWT

Ibid.
Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (3146).
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menyifati mereka dengan ungkapan berdoa pada pagi dan petang hari,

sebab Allah swT merurmakan ibada| dengan doa. Allah swT

berrirman,41c,t{"'oi*F5-<r-ir\-31fr 6-6-;iiLJ:3uS
@ O;; iC1i{f; "Dan Tuhanmu berfirman, 'Berdoatah

kepada-Ku, niscaya akan Kuperlcenankan bagimu. Sesungguhnya

orang-orang yang menyombonglran diri dari menyembah-Ku akan

masuk neraka Jahanam dalam keadaan hino-dina'." (Qs. Ghaafir

[a0]:60)

Bisa pula mengandung arti doa secara khusus.

Dengan demikian, tidak ada pendapat yang bisa dinyatakan

lebih shahih, yakri apa y^ng dimaksud dengan berdoa kepada Rabb

mereka pada waktu pagl dan petang hari. oleh karena itu, kita harus

mengambil makna yang lebih umum, tanpa mengkhususkan salatr satu

maknanya.

Jadi, makna ayat tersebut adalah, *Wahai Muharnmad;'berilatr

peringatan dengan Al Qu'an kepada orang-orang yang mengetafiui

batrwa mereka akan dikumpulkan kepada Tuhan mereka karena selalu

berusaha dalam beramal karena rasa takut kepada-Ku, dimana tidak

ada yang bisa memberikan syafaat dan pertolongan kecuali Aku, pada

waktu dimana oftmg-orang yang mendustakan-Ku dan hari akhir

berpaling darimu karena kesombongan mereka kepada-Ku. Oleh

karena itu, janganlatr engkau menjauhkan dan mengusir mereka.

Dengannya kamu bisa menjadikan meletakkan sikap bukan pada

tempatnya, yakni menjauhkan orarlg yang tidak sepantasnya

dijauhkan, dan mendekatkan orang yang tidak sepantasnya

didekatkan, karena sesunggUhnya mereka yang dilarang untuk diusir

adalah orang-orang yang selalu berdoa kepada Tuhan mereka,

memohon ampunan dengan amal shalih, melaksanakan kewajiban
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yang dibebankan kepada mereka, demikian pula yang sunah, serta

berdzikir pada waktu pagi dan petang. Mereka melalnrkan itu semua

untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan keridhaan-

Nya."

,i;, u, rtt4 ir44L \1 "Kamu tidak memihtl tanggung

jm+'ab sedikit pun terhadap perbuatan mereka." Allah menyatakan,

"Kamu sama sekali tidak memikul tanggung jawab atas rezeki yang

Aku berikan kepada mereka sedikit prur. Mereka juga tidak memikul

tanggung jawab atas rezeki yang Aku berikan kepadamu."

#jfi "Yang menyebabkan kamu (berhak) mengusir

mereka," karena engkau takut atas tanggung jawab terhadap rezeki

yang Kulimpahkan kepada mereka di dunia.

Latazh ll$i merupakan iawab dari lafazh i, 44, 11

,:; 4 4 i:";1 b63 ,i; u. rgl4 "Kamu tidakmemihtt

tanggttfu jmtab sedikit pun terhadap perbuatan mereka dan mereka

pun tidok memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap

perbuatarunu."

Lata;/n <**,At A3KA "sehingga kamu termasuk orang-

orang yang zhalira" merupakan jawab dari lafazh 6;rlrt-5( ,jtr$
.{.$ "Don janganlah lramu mengusir orang'orang yang menyeru

Tuhannya."

ooo

4,:"1 (; x6 rJ$, 6, 6 G 43U,
'u#AieL,fri;;$Li;;u
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"Dan delrrJikiorrJlah telahKami uii sebagimt mrr:el<n (orur,g'

oro1ttg lrcya) ilengan sebagiut rna.,/:el<t (orang.ormtg rnislcin),

flipoyo (orarg.orang yorrrgl<qa iai be:l<an' 'Orang'orartg

senwrc(mJ htil<ah ili arr6rakilayang diffi arutguah All4h

t<eeadg m67,el<a?' (Nl& },(,rfir,fr,of/]),'Tidalclcah Nloh lebih

nmganlwi tentmry ofi fiig' or cfrrg y 6tg br $nion (keh ad*'
NYo)'l'

(Qs. Al An'aam [6]: 53)

rrt(wit firmen Alle[: ;{'*1fi;4-6,#G 4)LL4t
';thd\ dq'$ ;:11W. U 4':"1 (; @an dcmihiantah

telah Karlrri uii sebagian merefu [orung'orong kaya] dengan

sebagian mereka [orang'orang mishinl, sqgya [orang-orang ya"g

haya iluJ berhata, oOrangorang sernacarl inihah di antara hita

yang diberi anugerah Allah hepada mcreba?" lAllah berflmunJ,
oTidahhah AAah bbih nungetahui tentang orangorang yang

betry uh ur I hep ada-NY a? J ")

Abu Je'fer ber*rte: 6,, #r.(3 4+l4tmahsudnya
adalah, "Demikianlah Kami menguji."

Makna tersebut dijelaskan dalam riwayat berikut ini:

13325. Muhamnrad bin Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar -AI Husain bin Yatrya menceritakan kepada

karli, ia berkata: Abdurrazzak me,lrgbarkan kepada kami, ia

berkata: Ma'rnar mqrgsbartan kqada l<ami- dari Qatadatr,

tentang firman Allah SwT, ,*, r5. G ($LUt
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batrwa maksudnya adalah, "Kami menguji sebagian dari

mereka dengan yang lainnya."35

Sebelumnya kami telah menjelaskan 
-dalam kitab ini-

tentang makna al fitnah, yang artinya ujian, sehingga tidak perlu kami
ulang pada kesempatan ini.

Selanjutnya yang dimaksud dengan ujian sebagian dari mereka

bagi yang lainnya adalah perbedaan di antara mereka dalam masalah

rezeki dan akhlak. Allah SWT menjadikan sebagian dari mereka kaya,

sementara yang lain fakir. Sebagian dari mereka kuat, sementara yang

lain lemah. Oleh karena itu, Allah SWT menjadikan sebagian dari
mereka membutuhkan yang lain, sebagai ujian dari Allah SWT.

Maloa tersebut sama seperti yang dinyatakan oleh sebagian

ulama tafsir.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan malura tersebut adalatr:

l33i6:t* Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah
bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah
bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah,

dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah SWT, G -()U,
,#", # "Dan demikianlah telah Kami uji sebagian

mereka (orang-orang kaya) dengan sebagian merelca (orang-

orang mishin), " maksudnya adalatr, Allah SWT menjadikan
sebagian mereka kaya, sementara yang lain miskin. Lantas

orang-orang kaya berkata kepada orang-orang miskin,
"Inikah yang diberikan karunia oleh Allah SWT di antara

kita?" Yalmi yang diberikan hidayatr oleh Allatr SWT.

3s Abdurrazzak dalam tafsirnya (2t4g).



Mereka mengatakan hal itu dengan nada

mengolok-olok.

TafsirAth:Ihafui

mengejek dan

Firman Allah Swr, -f*. U *'irf 6 X3A'6A. " S upcv a

(orang-orang yang ksya itu) berkata, 'Orang-orang semacatn iniftah

di antara Hta yang diberi amtgerah Allah kcpada mereka'z " Allah

SWT menyatakan, "Kami mengUji manusia dengan kekayaan dan

kefhkiran, kemuliaan dan kehinaan, keluatan dan kelematran, serta

petunjgk dan kesesatan, agal orang yang disesatkan oleh Allah dan

dibutakan dari jalan kebenaran berkata kepada orang yang diberikan

petunjuk, 'Orang-orang semacam inikah yang diberi anugerah Allah?'

Yakni dengan petunjgk, padahal mereka onmg-omng yang fakir dan

lemah."36

-e5. !f maksudnya adalalu "Se'mentara kami orang-orang

kaya dan kuat?" Ungkapan tersebut menrpakan bentuk penghinaan

kepada mereka, serta rmgf,apan permusuhan kepada Islam dan

pemeluknya.

Allah swr berfirman, 'uhat t\at ;at "Tidakkah

Allah lebih mengetalrui tentotg or(mg-or@rgyang bersythtr (lcepada-

Nya)?"

Ungkapan tersebut merupakan jawaban bagi kaum musyrik

yang mengingkari bahwa Allah swT memberikan hidayatr kepada

orang-orang miskin dan lemah, serta me,lrgacutrkan kaum musynk

padatral mereka orang-orang kaya

Allah SWT menetapkan kepada mereka' cr,{ku Maha

Mengetatrui terhadap orang yang mensygktri nikmat-Ku. Demikian

pula yang kafir. Jadi, hidayah yang AIcu berikan kepada mereka

36 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(4/1299,1300)
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merupakan balasan atas riua syukur mereka terhadap nikmat yang

Kulimpatrkan kepada mereka. Demikian pula penghinaan kepada

sebagian mereka dengan menjautrkannya dari petunjuk, merupakan

siksaan atas kekufiuan yang mereka lakukan terhadap nikmat-Ku,

bukan karena kekayaan atau kefakiran, tetapi balasan dan siksaan itu

hanya didapatkan oleh seseorang sebagai balasan atas amal yang

dilalarkannya, karena kefakiran, kekayaan, kelemahan, dan kekuatan,

bukanlah amal perbuatan makhluk."

ooo

6W ii6,fu Wp,ii"t oii Isd.$b

f':i'&:*g^3'*11*-r)r{F-irs:
@ 3;'3;ib ffi ';;t -e$.'u. +e 3 $ri1,

"Apabilaor(mg-q(mgydrrgbedmflnlepadoayat'dyatKani
ituilatangl<epadmrut,fi wlakatal<arrlf,hr'Salaa'nrutt

alrrilcl'lnr. Tulwvru telah nenetapl<mt atasDiri'Nya l@sih

soytcmg,(yaiat)bahwasaryabarangsiqayangbqbmt
l<eidlutfritdiartural<anntlantl;rrankrziahilan,l<enu.diania

bqtobat setclah mefigqidl@rv.ya dan mmgadakan
pubail<mt, mala sexmgulmy a Nlah Malw P engatnpun

lrlgi Malw P ury qitangl ."

(Qs. Al An'aam [6]: 54)

rakwil firman Auah: ii;" Sn WlrJoht O-iti $qfl|
* it V-W'& G$ |3=z-si # {9'{J, 4S'&

t
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F, 3;'L ISY ';!3 "tg 'u ae (Apabita orans4,rans vans

beriman hepada ayat-ayat Kami itu datang kepadamu, maka

katahanlah, ,,salaamun alaihuttt Tuhanmu tebh menetapkan atas

Diri-Nya hasih sayang, [yaituJ bahwosanya barangsiapa yang

berbuat kejahatan di antara kana lantaran heiahilan, kemadian ia

benobat setelah mengerjahannya dan mengadakan perbaikan, maka

sesungguhnya Allah Maha Pengarnpun lagi Maha Penyayang.")

Abu Ja'far berkata: Ahli tafsir berbeda pendapat tentang

maksud ayat tersebut.

Pertama: Sebagian berpendapat batrwa maksudnya adalatr

orang-orang yang dilarang oleh Allatr kepada nabi-Nya wrhrk diusir.

Ulama yang menyatakan demikian telah kami ungkapkan.

Kedua: Berpendapat bahwa maksudnya adalah kaum yang

meminta fatwa kepada Nabi SAW tentang dosa besar yang menimpa

mereka, lantas Allah SWT tidak menjadikan mereka puhrs asa dari

tobat.

Mereka yang berpendapat dernikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

13327. Muhammad bin Basyar menceritakan kepada kami, ia

berkata: Yatrya bin Said menceritakan kepada kami, ia

berkata: Suffan menceritakan kepada kami dari Majm4 ia

berkata: Aku mendengar Mahan berkata: Satu kaum yang

telah melalnrkan dosa besar datang kepada Nabi SAW. Aku

tidak menduga mereka akan disarnbut olehNabi SAW. Allatt

s.WT lalu menurunkan firman-Nyq \thg- O-iti 'rS',C 6b

'& i{(" Si Wg"Apabila onorg-ororg yang beriman



SurahAlArr'aarn

kcpado ayat-cryat Kami itu datang kepadamu, maka

katalunlah,'salaamun alaihtm'. "37

13328. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Qubaishatr

me,nceritakan kepada kami dari Su$an, dari Majma, dari

Mahan, batrwa sattr kaum datang kepada Nabi SAW, lantas

mereka bertanya, *Wahai Muhammad, kami telah melakukan

dosa besar!" tetapi Rasulullatr SAW tidak menghiraukan

mereka. Mereka letrtas pulang. Kemudian turunlah ayat, lif)

,E'f3 <:{ !9"& &1 Wq'r'i"t O-$i n{;
-GSi # 'Apabila orang-orang yang beriman kcpada

ryat-ayat Kami itu datang kepadamu, maka katakanlah,

"saloamun alaihtm Tuhanmu telah menetrykan atas Diri'
Nyafusih sayang."

Dia berkata,'Nabi lalu memanggil mereka dan membacakan

ayat tersebut kepada mereka."38

1332g.'h f.a",r-"" menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Nu'aim menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan

menceritakan kepada kami dari Majma At-Tamimi, ia

berkata: Aku mendengar Mahan menuturkan seperti riwayat

tadi.3e

SuSan Ats-Tsauri dalam tafsirnya (107, 108) dan Ibnu Abu Hatim dalam
taftirnya (4/1300). Mahan Al Hanafi addah Abu Shalih Al Kufi Al A'war,
seorang yaag tsiqah, atrli ibadah, dan termasuk generasi ketiga. Dia dibunuh
oleh Al Hajjaj pada tatrun 83 H. Dalam riwayat An-Nasa'i dikatakan: Dari Abu
Shdih Mahan, dari Ali, ia berkatq "Yang benar adalah Abdurrahman bin Qais,
karena Mahan kunyah-nya adalah Abu Salim. Llhat Taqrib At-Tahdzib-" (hal.
518).
Ibnu Abu Hatim datam tafsirnya (4/1300), Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir
(3148),dan Ibnu Athiyyah dalarnAl Muharrar Al Waiiz QD96).
Ibid.

3t
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Ketiga: Berpendapat batrwa maksudnya adalah kaum yang

telatr memberikan isyarat kepada Nabi SAW agar mengusir kaum

yang dilarang diusir oleh Allatr swT. Tentunya hal itu merupakan

kesalatran bagi mereka. Namun Allah SWT lalu memaafkan mereka,

dan memerintakan Nabi agar memberikan kabar gembira jika mereka

mendatanginy4 yakni batrwa Allah SWT telatr mengampuni dosa

yang telah mereka laktrkan karena mengisyaratkan kepada Nabi agar

mengusir satu kaum.

Ini merupakan pendapat Ikrimah dan Abdurratrman bin Zaid,

dan sebelumnya kami telatr menjelaskan riwayat dari mereka berdua.

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling tepat adalah, yang

dimaksud dengannya bukanlah orang-orang yang dilarang diusir oleh

Allah swT, karena finnan Allah SwT, WP,3;4t O-ii nb$b
"Apabila orang-orang yang beriman kcpada ryat-ayat Kami itu

datang kepadamu," merupakan khabar setelatr pemberitaan_-tentang

orang-orang yang dilarang diusir oleh Allatr swT. Seandainya yang

dimaksud adalah mereka, maka urgkapannya yaitu, iru ,p3)$8 $r5

'€16 "Apabila mereko datang kcpadamu, maka ucapkanlah,

'salamun 'alaihtm'. " Tegasny4 meninggalkan sambungan kalimat

dengan kalimat sebelumnya adalah dalil yang menunjukkan batrwa

mereka bukan orang-orang yang pertama kali disebutkan.

Jadi, tafsiran ayat tersebut adalah, "Wahai Muhammad, jika

orang-orang yang membenarkan Al Qgr'an dan hujjah Kami itu

datang lagi menetapkan dengan ucapan juga perbuatan, lantas mereka

meminta pendapat tentang dosa yang mereka lalorkan datrulu, apakah

masih ada pintu tobat bagi mereka? maka janganlah engkau

menjadikan mereka putus asa, dan ucapkanlatr, 'Salamun 'alaihtm.
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Yakni keamanan bagi kalian dari dosq bahwa Allah SWT tidak akan

menyiksa kalian setelah bertobat'."

'r,; :1i +-rrt ;9 'Pt<S "Tuhanmu telah menetapkan

atas Diri-Nya lusih scyang," maksudnya adalatr kasih sayang untuk

makhluk-Ny4 batrwa barangsiapa berbuat kejahatan di antara kalian

lantaran kejatrilan, kemudian ia bertobat setelatr mengerjakannya dan

mengadakan perbaikan, maka sesrurgguhnya Allatr Matra Pengampun

lagi Maha Penyayang.

Ahli qira'at berbeda pendapat tentang bacaan ayat tersebut.

Pertama: Mayoritas ahli qira'at Madinatr membacany1 ,y'8
,;i,|* +.e dengan meljadikan oi yang di-nashab'kan, karena

sebagai penjelas dari lafazh 'r;'jr.Adapun lafazh -*:2 b +G';I
Er Sf- ffi' 'JSi dengan menjadikan iu! sebagai lafazh baru.

Oleh karena itu, mereka memberikannya harakat kasrah,juga sebagai

kata yang tidak berkedudukan, yang makn*ryu'p': ;;b 'i '*t

"Malra Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyryang."

Kedua: Sebagian ulama Kufah membacanya dengan fuxuf alif
berharakat fathahpada keduany4 yang maknanya * "b'6$',;Serlil "Tuhanmu telah menetapkan atas Diri-Nya ryrh scyang."

Lantas kata, Ar-Rahmah dijelaskan dalam firman-Nya, '& ,W U'6
!W" ti; '(Yaitu) bahwasanya barangsiapa yang berbuat kejahatan

di antara kamu lantaran kejahilan." Juga dalam firman-Nya, 'tP t6

l,-) "sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha

Penyayang."4o Dengan meng-athaf-kan if kepada yang pertama, dan

menjadikan keduanya sebagai isim yang di-nashab-kan.

40 Al Farra dalamMa'ani Al Qttr'an(11336).
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Ketiga: Sebagian atrli qira'at Makkah dan mayoritas ahli hak

dari Kufatr serta Bashrah membacanya dengan huruf alif yang di-

ftasrah-kat pada keduany4 karena keduanya merupakan dua kata

yang tidak memiliki kedudukan.ar

Abu Ja'far berkata: Bacaan yang paling tepat menurut kami

adalatr bacaan yang memb aca kosrahpada firman-Ny4 ,it'€!.t '';;g

!rb}, * dengan anggapan bahwa kata tersebut merupakan awal

i*toao', dan berita sebelumnya telah usai pada firman-Nya, LE
ztblr * ,P p.1 femuaian Allah SWT mengawali khabar-Nya

tentang orang yang menjadi objek dari firrran-Nya' yakni orang yang

melakukan kesalatran karena jahil, lantas dia bertobat dan melakukan

perbaikan.

Makna firman Allah swT, ilr+- l":; /& G {. 
"rsadalatr, barangsiapa melakgkan perbuatan dosa karena bodoh,

kemudian ia bertobat dan melakgkan perbaikan, mengembalikan

ketaatan kepada Allah dan tidak mengUlang kembali dengan periasaan

penyesal, maka Allah SWT Maha Pengampun bagi orang yang

bertobat dan kembali kepada-Nya. Dialah Allah Yang Matra

Penyayang, sehingga Dia tidak menyiksa orang yang bertobat kepada-

Nya.

Makna tersebut sama dengan yang dinyatakan oleh para ulama

tafsir.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan makna tersebut adalatr:

rr Ashim dan Ibnu Amir mcmbacanya de,ngan dr:n hanaah yang berharakat

fathah, sementara Nafi dengan harakat fathah pada hamzah yang pertarna'

Adapun yang lain, dengan harakat kasrah pada keduanya. Lihat At-Taisir fi Al
Qira'at As-Sab', (hal. 85) dan Ibnu Al Jauzi dalan Zad Al Masir (3149).

-''ffi
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13330. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Khatid Al Ahmar menceritakan kepada kami dari Utsman,

dari Mujatrid, tentang firman Allah SWT, W '&:* #
i$i,"Balruasanya barangsiapa yang berbuat keiahaton di

antara kamu lantaran kcjahilan, " ia berkata, "Maksud latazh

kcjahilan adalah tidak mengetatrui mana yang halal dan mana

yang haram, sehingga membuat seseorang melalrukan hal

tersebut.'a2

13331. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Khalid menceritakan kepada kami dari Juwaibir, dari Ad-

Dhahhak, dengan riwayat yang samaa3

13332. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Laits, dari Mujahid, tentang

firman Allah SwT, ')i;a*iAi'JA3- "orang-orang yang

berbuat kcjahotan lantaran kcjahilam" ia berkata,
::

. Barangsiapa melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka

itulah orang bodoh, hingga dia kembali.'#

13333. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz
menceritakan kepada kami, ia berkata: Bakr bin Khunais

menceritakan kepada kalrri dari Laits, dari Mujahid, tentang

firman A[ah swr, il:l],tt:!L '& # U "Bahwasanya

barangsiapa yang berbuat kcjahatan di antara lamu

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (4/1301) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-
Taruil (2R65).
Ibid.
Ibid.
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lantaran kejahilan," ia berkata, "Setiap orang yang

melakukan kesalahan adalah orang bodoh."as

13334. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Khalid bin Dinar Abu

Khaldah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ketika kami

mendatangi Abu Al Aliyah, ia membacakan ayat, n$- $b

# {F'F:4K &-G i1:" fi Wg,'bi;t- O-$i
'lGSi "Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-

cyat Kami itu datang lupadamu, maka katakanlah,

'Salaamun alaikum. Tuhanmu telah menetapkan atas Diri-
Nya trasih soyang'.'46

ooo

'ryF W'tr;3:t,-*Si 3:;f qKi
uDan ilsnikianlah l<ami terangl<f,rJ dyat-aycfi N Qtln'an
(s7aya i"lat ialf,rJ orarrg-oralrrg yorrg slwlih), don rupaya

jelas (pula) iarlrrrJ or(mg-or(mg yangbqdosa."

(Qs. Al Art'aam [6]: 55)

rakwil firman Allah: W i4;3; ,*Si 3:;i qKS
'q;iI @an demikianlah Korrri terangkan ayat-ayat Al Qur'an

[supaya jelas jalan orung4rang yang shalihJ, dan supaya jelas

[pulal jalan otang4rang yang berdosa)

Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al UWn Qll20) dan Ibnu Athiyyah dalam Al
Muhanar Al lYajbQD97).
Ibnu Athiyyah dalam Al Muhoru Al Wajiz QD97).

{5

6



S:ynah&Arlam

Abu Ja'far berkata: Allah SWT menyatakan, "Wahai

Muharrrmad, demikianlah Kami terangkan ayat-ayat Al Qur'an,
sebagaimana Kami telah menjelaskan surah ini di awalnya, sampai

penjelasan ini, yang memaparkan hujiah Kami kepada orang-orang

musyrik dari kalangan penyembatr berhala. Demikian pula Kami

menjelaskan dalil-datit Kami dalarn segala kebenaran yang diingkari

oleh atrli batil dari beragam agama. Kami menjelaskannya kepadamu,

sehingga jelaslatr yang hak dari yang batil, serta yang shahih dari yang

salah."

Ahli qira'at berbeda pendapat tentang bacaan firman Allatr

SWT, 'q# 3", '4;3; "Dan suprya jelas (pulo) jalan orang-

orangyang berdosa."

Pertama: Mayoritas ulama Madinatr membacanya,|J#)
(dengan huruf ta), dan u..i.jl Ji (dengan lafaztr j*r' y*i ai-

nashab-Y,an). Hal itu dengan dugaan bahwa lafazh 'q ditujukan

kepadaNabi SAW, seakan-akan Allah SWT berfimran, U Ul ,:;$-a;t

tb-ii, J+ ,'iiJ "Dan agar jelas bagimu wahai Muhammad,

j alan-j alan pe laht j ahat. "

Ibnu Zaid menakwilkan ayat tersebut dengan makna, "Agar
jelas bagimu watrai Muhammad, jalan-jalan pelaku kejatratan yang

telah memintamu urtuk mengusir sebagian orang yang bersamamu."

13335. Ytrnus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,

tentang firman Allah SWT, 'WFl 3^:" i4;3; "Dan

supaya jelas (pula) jalan orang-orang yang berdosa," ia
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berkata, "Maksudnya adalah orang-orang yang meminta

(agar Nabi) mengusir mereka'"47

Kedua: sebagian ulama Makkah dan Bashrah membacanya

'*3;l) (dengan O*,rirr), d^'eriit''J+ (dengan t1a pr v*q
diafak*), yang dimaksud dengannya adalatr kata;[LiJt- akan tetapi

dijadikan mu'annatas.n8 Judi maknanya: U'43 'Pti1i 

"I*'UiSi*ir$, U-! c;1*t 'Dan demikianlah kami menielaskan ava\ dan

agir ielas'bagmu iuga bagi orang-orang yang beriman jalan-ialan

orangiahat.'

Ketige: Mayoritas ulama Kufah membacanyL'iF'b (dengan

huruf ya) dan'eb, F (dengan lafaztr 'dtlJl y*rg ai-rofo'-

kan), dengan atggapan fa'il-tyaadalah }ll' Mireka menjadikannya

sebagai mudzal*ar.

Jadi, makna ayat tersebut menunrt mereka adalah sama dengan

makna kelomPok kedua.

Abu Jatfar berkata: Bacaan yang paling utama menurut kami

adalatr dengan membaca lafazh i;J.l' y*e di-rafa''karr, karena Allatl

SWT menjelaskan ayat-ayat-Nya agr kebenaran itu menjadi jelas

untuk seltrruhnya, bukan untuk sebagian orang'

Adapun yang membacanya dengan lataz/r_..tTiJr yang di-

nashab-kan, mengkhususkan penjelasan itu untuk Nabi SAW.

Berkaitan dengan Lafaz,[',ry;, maka sama saja' baik bacaan

dengan hunrfya maupun dengan hunrf ,4, karena ada orang Arab yang

{t Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (t1302) dan Ibnu Athiyyah dalarn Al

Muhurar Al WaiizQD9E).4t ,fUu gakar dan Halnzah membacanya dengan huruf ya', sementara yang lain

a*g* hunrf ra. Itntas untuk kalimat berikutnyq Nafi membacanya dengan

tnrif lan yatgdi-nashab-kan,sementara yan€ lain denq.yyafa..Lihat kitab lt-
Ta*irfi Ai Qiia'at As$ab'i(hal. 85) dnAl Mtthtro Al Waib @ngD'
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menganggap mudzakar kata ,Pl -mereka 
adalah Tamim dan

penduduk Najd-. Ada juga yang menjadikarurya sebagai muannats

-mereka adalah penduduk Hijaz-. Keduanya adalah bacaan yang

masyhur di berbagai negeri dan bahasa yang berlaku di kalangan

Arab, terlebih tidak ada perbedaan makna pada keduanya. Jadi, tidak
ada alasan untuk memilih salatr satunya dan meninggalkan yang

lainnya.

Makna tersebut, berkaitan dengan lafazh ,""5i 'J.ii'rr u

seperti bacaan atrli tafsir.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan makna tersebut adalah:

13336. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada karni, ia berkata: Abdurrazzak

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah SWT, 'J.;f
g$i batrwa malananya adalah, "Karni menjelaskannya.';e

13337. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kalni, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,

tentang firman Allah SWT, ,*Si 'J;fr, batrwa maknanya

adalatu "Kami menjelaskan."so

ooo

Lihat tafsir ayat (9l;$i t;ifi aam surah yang saf,na, ayat ll4, dalam tafsir
Abdurrazzak Ql63), karena tidak ada penafsirannya pada tempat sebelumnya.
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya@/1302) dari As-Suddi, dan Al Baghawi dalam
Ma' alim At-Taruil Q1366).
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"Katol<anlah,'Seszngahnyaal<udilarangmerryanbah
hilwn /nirmt yarlgllalnw senrbah selain y'.J;lalt'. Katal<miah,

'Aku ddak al@rJ rnmgililtihawa nafswrnt, rungguh
tcrsesatlah aku iikr-ber:burult dernrJikiarr darr ddaklah (pula)

alcu termastk orang-orang yarrg mendapat pefi.trriiuk'."

(Qs. Al An'aam [6]: 56)

Taknil fiman Allah: gtl -6;"3-9.4{J'S ui At,$
i*i$r <-tr\ u3 6L iili Xbi$t'6 -{ 

S';t (Kuakantah,
nSesungguhnya aha dihrang menyembah tuhan-tuhan yang hanu

sembah selah Allah.' Katahanlah, "Ahu tidah akan qtengihuti

hawa nafsumu, sangguh tersesotlah ahu jika berbuat demihian dan

tidahlah [pulal aku termosuk orang4rang yang mendapat

petunjuh')

Abu Ja'far berkata: Allatr SWT menyatakan kepada nabi-

Nya, "Wahai Muhammad, katakanlatr kepada orang-orang yang telatr

menyekutukan Tuhan mereka dengan berhala dan patung, yakni

mereka yang mengajakmu mengikuti mereka dengan menyembah

berhalq 'Allah SWT melarangku beribadatr kepada apa yang kalian

sembah, maka aku tidak akan mengikutimu dalam hal itu. Aku tidak

menyesuaikan diri dengan kalian dan tidak akan memberikan

kecintaan serta hawa nafsu kalian kepadanya'. Seandainya engkau

(Muhammad SAW) melalnrkan hal itu, maka sungguh engkau telah
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meninggalkan hujjatr yang hak dan menempuh selain jalan petunjuk.

Artinya, engkau berada dalam kesesatan."

Dalam latazh AJiz terdapat dua bacaan, yakni hvruf lam

berharakat fathah dan huruf lam berharakat kasrah. Adapun batrasa

yang fasih adalatr huruf lamberharakatfathah. Mayoritas ahli qira'at

berbagai negeri membacanya demikian, dan kami pun membacanya

demikian karena itulatr bahasa yang masyhur.

Adapun hunrf lam berharukat kasrah, bukanlah batrasa yang

dominan, dan sedikit yang membacanya demikian. Orang yang

membacanya'r:l;J&, maka mudhari-nya yaitu ,pi S"*.ntara orang

yang membacanya dengan kasrahi)?, maka mudhari-nyayaiu, pi.
Demikian pula bacaan kami pada ayat lainnya" misalnya, 6J'fi6j
111:" "Dan mereka berlwta, 'Apakah bila trami telah lenyap

(lwncur) 

*' 

" (Qs.As-Sajdah Frl#

ti,-s*U,15;,3.L=, o; d #.{& ayii
';t'r{'6ii,f:{\$tigeL\r,,6g*.s

@'dniii

Dibaca dengan huruf lam berharakat fathah dan kasrah, keduanya adalah
batrasa yang berlaku. Abu Amr bin Al Ala membacanya dengan harakat kasrah.
Itu adalah bahasa Tamim, serta bacaan Yahya bin Tsabit dan Thalhah bin
Musharif, dan yang pertama lebih shahih.
Al Jauhari berkata" *Adh-dhalal;' Adh-dhalalah mempakan lawan kata dari ar-
rasyad (pettnjvk) dhalaln, dat adhillu.Ini adalatr bahasa Najd, dan itulatr yang
fasih. Lihat Al Qurthubi dalam Al Jam{ li Ahkan Al Qur'an (6/435).
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"Katal<anlah, 'Sesnnggahrrya alcubqada ili atas l*iiah yang
nyata (N Qrtr'an) ilmi Tuhanl<u, sedmtgl<anru

menfustal<mrrya. Tidak adn padal<u apa (adzab) yang
l<amumintaflipayddisegual,anl<eilatangarnya.
Mrrnetapl<nrr }ntlilrn itu haryy alah hak Nlah. Dia

mmu onglcmt y ang sebenmtry a ilan Dia p errt qi lc;ftutus arJ

yarlg Palingborik'.u
(Qs. Al An'aam 16l: 57)

raknil fimen Allah: 9!X3.iqt ij e # e ALI
'dnir ';L'frW $-75ffu otL 4{:tsi -t;

(Katohanlah, uSesungguhnya aha beruda di atos hujjah yang nyata

[Al Qur'anJ dari Tuhanka, sedang hanu mcndustahannya Tidah

ada padahu apa [adzabJ yang hama minta srlpayo dbegerahan

hedatangannya Mendqrhan huhum itu hanyolah hah Albh. Dio
meneranghan yang sebenarnya dan Dia pemberi hqatusan yang
paling baih')

Abu Ja'far berkata: Allah SWT menyatakan kepada nabi-

Nya SAW, "Wahai Muhammad, katakanlatr kepada orang-orang yang

menyekutukan Allah dengan tuhan mereka" yang menyeru untuk

menyekutukan Rabbmu. ,i, #. {S 4yrritlv'Uaksudnya,"Aku berada

di atas hujjah yang jelas dari Rabbku." e g, maksudnya yaitu dalam

mentauhidkan-Nyq dan tidaklah aku menyekutukan-Nya.

Demikianlah yang dikatakan oleh orang Arab, 'U #. *'ord
r-U yang artinya si fulan b€rada dalam kejelasan dalam masalah

Juga perkataan seorang penyair berikut ini:

.;li
ini.
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r '{;rt n *-? )it gt*ta.ox -^!l

"Apakoh kalian mencari buHi setelah ia mengahtinya,

Dan perlrataan Suwaid cuhry bagi latian sebagai kabar gembira. "s2

t &ki "sedang lamu mendustakan-Nya," maksudnya

adalalr, "Kalian mendustakan Rabb kalian." Jadi, dhamir tersebut

kembali kepada kata Rabb.
-.t .^ -

9,. O'le,i6;5 6 g* 6 "Tidak ada padaht apa (adzab) yong

lcamu minta iupoyo disegerakan kedatanganfrld," maksudnya adalah,

"Siksa yang kalian minta untuk disegerakan bukan berada di
tanganku, dan aku sama sekali tidak mampu melakukannya."

Jelasnya, ketika Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW
dengan tauhid dan mendakwahkannya, mereka berkata, $yi:,i ,F
@ 6G frf; Ai6i6T45. "o,rng rni tidak

lain lwnyalah seorang manusia (iua) seperti kamu, maka apakah

komu menerima sihir itu, padahal kamu menyaksikonnya?" (Qs. Al
Anbiyaa' [21]:3)

Mereka pun berkata, "Al Qur'an hanyalatr mimpi-mimpi
kosong." Batrkan sebagian dari mereka berkata, "Al Qur'an hanyatah

dusta yang diada-adakan." Sedangkan yang lain berkat4 "Muhammad
hanyalatr seorang penyair, maka datangkanlatr kepada kami seperti

yang diberikan kepada orang terdahulu!"

Lantas Allatr SWT menyatakan kepada Nabi-Nya, "Tanda-

tanda itu hanya ada di tangan Allah, bukan di tanganmu. Kamu hanya

seorang rasul, serta hanya menyampaikan apa yang menjadi tugasmu

sz Bait ini terdapat dalam Maju At Qur'an(l/193).
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mereka dengan

kamu, sehingga nyatalah mana yang hak dan mana yang batil."

'qlrtiif f 'fi "Dia pemberi lceputuson yang paling baih"

maksudnya adalah, *Dialah Allah, sebaik-baik Dzat yang memberikan

penjelasan mana yang baik dan mana yang batil. Tidak ada

kecondongan dalam hu*um-Nya, baik karena kekerabatan maupun

kedudukan. Juga tidak ada keztraliman di dalamnya' karena Dialatt

Allah yang tidak mengambil suap. Dialah Allah, sebaik-baik pemberi

keputusan."

Adapun riwayat dari Ibnu Mas'ud, Ia membacany4 Lt f,
i*,tit "Dia pemberi kcputusanyang paling cepat."

13338. Mtrhammad bin Basyar menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia

berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abu

Basyar, dari Said bin Jabir, ia membacanya dengqg bacaan

A6ullah, i*r,ritL"l fr',ijlt d*.s3
Ahli qira'atberbeda pendapat tentang bacaan, ,l,.l"r*--

Pertama: Mayoritas ulama Hljaz, Madinah, dan sebagian

ulama Kufah serta Bashratr, membacany^,',sv\ ,*- * ft pUjt i,'

dengan huruf shad dari lafacr. ,f-ailr ftisah-kisah), dengan

mengaitkannya pada firman Allah SwT,r,r;ii ';A A$ ;f{' i5
"Kami menceritakan lcepadomu Hsah yang paling baik dengan

mewalryukan Al Qur'an ini lepadamu." Bacaaitersebut diriwayatkan

dari Ibnu Abbas.

13339. Ibnu Waki menceritakan kepada karni, ia berkata: Ibnu

Uyainatr menceritakan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari

53 Abu Halyan dalam Al Bab Al M.hirt @1531).
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AthqdarilbnuAbbas,iaberkatatentangfirmanAllat'
SWT, *t ,,Pb-, ia pun membacakan firman Allah SWT:

c;ni,A ,4; rf; i, "Kami menceritalan kepadamu

HsahyangpalingbaikdenganmewahyulranAlQur.anini
kcpadamu."sa

Kedua: Sekelompok ulama Kufah dan Bashratr membacanya,

dt ,**r4 tt Pgit dr!, dengan huruf dhadh yang berasal dari lafa7"..

rLaill, tt y*g artinya memutuskan.

Perhatikanlatr bacaan yang benar dengan kalimat setelal[ry4

yakni, i,lnfft ';" 'fi "Dan Dia pemberi keputusan yang paling

bailc," karena memutuskan sesuatu terjadi dengan memutuskannya,

bukan dengan menceritakannYa.

Dengan alasan tersebut, mentrrut kami bacaan yang kedua

lebih tepat.

,:Jadi, makna ayat tersebut adalah, *Wahai kaum musyrik, siksa

yang katian pinta untuk disegerakan itu hanyalatr milik Allah SWT, di

tangan-Nya segala urusan dan penciptaan. Diatah yang memutuskan

kebenaran di antara kalian dan aku, dan Dialatr pemberi keputusan

yang paling baik."

occ

54

55

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (4/1303) dan Al Jami' li Ahkan Al Qtr'an
(6t43e).
ibnu Katsir, Nafi, dan Ashim membacanya dengan huruf sladyang diambil dari

lata qastuiashyang artinya pemberitalnran. Sementara yang lain membacanya

J;"g- nv,.6 inaf,y*g ddoUit dari kata al qadha yang artin_ya melak,kan

kebaikan dan menyemiurnakaillya. Lihat An:Nukd wa Al Uyun karya Al

Mawardi Qtl2l) dan Ai-Ta*tr /i Al Qira'at As'Sab'i (hal' 85)'
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&;:*t"$ 43lafr6,s;*-'"J i S

@ <$;ia,#{i,ti'H{;
"Katal,anlah, 'Kalont sekhanya ada padaku a1a (dzab)

yorJgl<fi numinlas'ttpo,yadisegual<art'tatttl.ltnlah
diselesailcon y'J/llh ulusolrJ yarJg ada orfiata aku dflnkcl1wu.

Darr Nlahlebih mmgetalwi tenung otcmg'ororrrg ydrrg

zhalim'."

(Qs. Al Art'aam [6]: 58)

Tatwit firman Allah: 'uii .*, 3l#3 C a*'r1 i S
<r;,,ili P1 rn'li'H'{3 # 5*t (Katohantah, nKatau

sehiranya ada padahu apa [adzabJ yang hamu minta supaya

disegerakan, tenta telah diselesaihan Allah urusan yang ada antara

ahu dan hamu Dan Allah lebih mcngetahui tentang oran-'g-orang

yang zhalbn')

Abu Ja'far berkata: Allatr SWT menyatakan kepada nabi-

Nya SAW, ..Katakanlatr wahai Mtrhammad kepada mereka yang

menyekutgkan Allat1 dengan berhala dan patung, Ymg mendustakan

apa yang engkau bawa. Juga yang meminta adz"ab dengan segera,

'seandainya siksa yang kalian pinta itu ada di tanganku''"

'g*; & i*t 'uifr "Trntu telah diselesailan Allah

urusanyang ada antara aht dan kantu," maksudnya adalah, "Niscaya

akan diputuskan dengan segerq karena Dia akan menyegerakan siksa

yang kalian pinta Akan tetapi semua itu ada di tangan Allah, Dialatl

yang Maha Tahu kapan Dia akan mengirimnya kepada orang-orang

yang zhalim, yalni yang telatr meletakkan ibadah kepada selain Allah,
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menyembah berhala dan patung. Dialah Allatr yang Maha Tahu,
kapan Dia akan membalasnya."

. Adu juga yang mengatakan bahwa makna firman Allah SWT-?i;35 
,* ;1lr 'u/{ "Trntu tetah diselesaitan Auah urusan

yang ada antara Aht dan komu," adalah penyembelihan unfuk
kematian.

Mereka yang hrpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut ini:

13340. Ibnu waki menceritakan kepada karni, ia berkata: Abu
Khalid Al Ahmfi menceiitakan kepada kami dari Ibnu Juraii,
ia berkata: Riwayatnya sampai kepada kami, batrwa maksud
firman Allah SWT, l{*t '6 adalatr disembetihnya
kematian.56

Aku menduga kelompok yang berpendapat demikian
mellfsilannya dengan finnan Altah SwT, ei it -rJfi ii );iS

}W A '{t 5'f( "Dan beritah mereka peringatan tentang Hari
Penyesala4 (yaitu) kctika segala perlcara telah diputus. Dan mereko
dalam kelalaian. " (Qs.Maryarn [19]: 39).

Terdapat pula sebuah riwayat dari Nabi sAw sebuatr kisatrsT
tentang ayat tersebut yang berbeda dengan tafsirannya. yakni, ia

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (4/1303). Riwayat rni mttrsal dari lbnu Juraij.
D_emikian pula Ibnu Athiryah dalamAl Muharrar Al Wajb (2t299).

II4iF ini diriwayatkan oteh Al Bt*hari dalam kelembutan nati (os+g) dengan
lafazh,

g& i ltlt1 i**r qr ,!a.f c.,rlrrf .lrrlr ,J!.luJr Jrfr ir,f' Jtr.Fr .1rf 1ra t!!
"Jika ahli surga telah masuk kc dalam surg4 dan ahli neraka telah masuk ke
dalan neralca, maka kzmatiCIr didatangrran, sehingga ditetakkan di antara
swga dan neralca, lcemudian disembelih';
Juga Mrslim dalam pembahasan tentang surga (40) dan Imam Ahmad dalam
musnadnya QllS).

56

s1
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hanyalah perintatr dari Allah SWT kepada nabi-Nya (Muhammad)

agar berkata kepada orang yang meminta adzab dengan segera'

"seandainya siksa itu milikku dan berada di tanganku, niscaya aku

akan menyegerakan permintaan kalian itu. Tetapi adzab dan ayat

hanyalatr kepunyaan Dzatyatglebih mengetatrui daripadaku apa yang

menjadi kemaslatratan bagi selurutr makhluk-Nya"'

ccc

fi o6$3'i$yri*;-{v6f a6ri'$')
@ t{6

uDun pafusisi Allalrlah krmci.lomci 5g,ffru6yang sfiib; dnak

oao y*s mngetalwirrya l<ec,//dlli Dia sendiri, ilf,rJ au
,rrorg"tot*i @a yartg di daruw dfrrJ dilantttr, df,rr dang

sellelai dmn pr* y*.i gugn melainlcmDia me*i;huirrya
(Filb), dgn ddak iffiLh sebuth biii W dill$rJ l<egel'aDdfl

b*ni, dfrrr frdik sestatrt yongbcrsah ilfirycttgl<ning'
rnelahi<m tartutis dalan kitah y arJg ny ata (I-auh

Mahfuzh)."
(Qs. Al An-aam [6]: 59)

rakwil firman Allah: A$'i J ff+::4{ #'eti''"|t*)
'frt; fi -.Y @an pada sisi Atlahlah hunci'kunci semua yang

iaib; tidak ada yang mengetahuinya hecuali Dia sendiri, dan Dia

mengetahui apa yang di daratan dan di lautan)

Abu Ja'far berkata: 6rrilr meruPakan bentuk iart alc dari kata

giif. U"tut kata rcrsebut juga dikatakan UW mtetapi dengan kata
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gru. dalam bentuk jamaknya. Maksud lafazh ,j,{ft pti1, 
^AaW,

simpanan-simpanan gaib.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan makna tersebut adalatr:

13341. Muhammad bin A1 Husain menceritakan kepadaku, dia
berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, dia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari
As-Suddi, tentang firman Allah SWT, #, A6t i'v6,
artinya adalatr simpanan-simpanan gaib.t8

13342. Ibnu Waki menceritakan kepada karni, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami dari Mis'ar, dari Amr bin Murrah,
dari Abdillah bin Saleqr&, dari Ibnu Mas'ud, ia berkata.

'tlabi kalian diberikan segala ha[, kecuali simpanan-

simpanan gaib."se

13343. Al Qasim me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
,* rn€nc€ritakan kepada karni, dia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Atha Al Khurasani, dari Ibnu
Abbas, tentang firman Allah SWT, ,l$ft 'r41t i't;{ , ia
berfata, *Ada lima, yakni, 3lj'*lAi& ,;ir';ii'tl,

Wtr#tr?f*:'g'dfrt;
'Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah

pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dialah yang
menuntnkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam
rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui
(dengan pastt) apa yang akan diusahakannya besok Dan

Ibnu Abu Hatim dalam tafsinrya (4ll3B).
Imnm .[fu12d dalam musnahya (51241), dengan bfazh, 'Nabi kalian diberikan
kunci segala sesuatu kecuali yang lima."
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tiada seorang pun yong daPat mengetahui di bumi marla dia

akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha

Mengenal." (Qs. Luqmaan [3 l]: 34).60

Abu Ja'far berkata: Makna ayat tersebut adalatr, "Allah

Matra Tatru terhadap maktrluk-Nya y{ry berlaku zttalim. Allah juga

tatru apa yang pantas mereka dapatkan dan apa yang akan Dilakukan-

Nya kepada mereka, karena di sisi-Nya ilmu segala yang gaib yang

tidak diketatrui makhluk-Nya."

frti fi j l, $$ "Dan Dia mengetahui apa yang di

daratan dan di lautan"" maksudnya adalatr, 'Dialah Allah Yang

Maha Tatru terhadap perkara yang tidak gaib, karena apa yang ada di

langit dan di bumi merupakan perkara yang nampak di mata, sehingga

diketatrui oleh hamba-Nya."

Jadi, Allah SWT menyatakan, "Wahai manusi4 di sisi Allatt

segala perkara gaib bagl kalian, yalari perkara yang tid4,.kalian

ketahui serta tidak akan kalian ketahui, dan hanya Allah yang

mengetahuinya. Tidak ada yang s.tmar bagi-Nya dalam segala hal."

Oleh karena itu, Allah SWT mengabarkan batrwa di sisi-Nya

segala sesuatu yang telatr terjadi, yang sedang terjadi, serta yang akan

terjadi, dan itulatr yang gaib.

#
daun

tidah

Takrril fiman Auah: iir$ittJ:r1't3:; n ti*, t1i

SA1,#-{; {-,*; eifi ,"$f 4 (Dan tiada sehetai

pun yang gagur nulakkan Dia mcngetahuinya (pula), dan

jatuh sebutir biji pun dalarn hegelapan bami, dan tidak

60 Al Bukhari dalam Tdsb Al Qur'm (477t),Imam Ahmad dalam musnadnya
(21122), dan Al Mawardi dalam A*Nuhat wo Al lJyun (AnD.
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sesuota yang bosah atau yang kering, ruebinhan tertulis dalam

Kitab yang nyata [Lauh MahfuzhJ)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT menyatakan, *Tiada sehelai

daun pun yang gugur di padang sahara serta di daratan, di

perkampungan atau di kota, melainkan Dia mengetatruinya. Juga tidak

jatnh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang

basatr atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata."

Allah SWT menjelaskan, "Tidak ada sesuatu pun dari yang ada

dan yang akan ada melainkan tertulis dalam Lauh Mahfuzh, terhitung

jumlahnya. Demikian pula waktu dan keadaannya."

Latazh p; maksudnya adalah, "Dia menjelaskan kebenaran

yang ada dengan keberadaannya sesuai gambar yang telatr dituliskan

di dalamnya."

Jika ada yang bertanya, "Apa alasan Allatt SWT menetapkan

segalanya dalam Lauh Mahfitzh? Bukankatr tidak ada yang

tersembunyi bagr-Nya, serta tidak dikhawatirkan lupa bagi-Nya?"

Jawab, "Allah SWT melakukan apa yang dikehendaki-Nya.

Bisa saja hal itu merupakan ujian bagi orang yang menjaganya serta

bagi para malaikat yang menuliskan amal manusi4 karena mereka -
sebagaimana dijelaskan dalam riwayat- diperintatrkan untuk menulis

amal perbuatan hamba-hamba-Nya. Kemudian apa yang tertulis dalam

Lauh Mahfuzh diwujudkan oleh-Nya pada setiap hari."

Ada juga yang mengatakan batrwa itulah makna firman Allalt
swr, @ 6f,lI KU'# K1y'sesunsguhnya Kami telah

menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan. " (Qs. Al Jaatsiyah

$sl:29)
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Bisa juga dengan alasan lain yang hanya diketahui oleh Allatr

SWT. Atau bisa saja itu merupakan hujjah-Nya kepada sebagian

malaikat, manusia, atau yang lain.

13344. Ziyad bin Yatrya Al Hassani Abu Al Ktraththab menceritakan

kepadaku, ia berkata: Malik bin Sa'ir menceritakan kepada

karni, ia berkata: Al A'masy menceritakan kepada kami dari

Yazid bin Abu Ziyad, dari Abdullah bin Al Harits, ia berkata,

'"Tidak ada di bumi ini dalam satr pohon pun, juga dalam ruang

seularan lubmg jarum kecuali padanya ada seorang malaikat

yang ditugaskan, lalu ia akan datang kepada Allah dengan

membawa ilmunya, baik di dalanrnya basah ataupun kering.'61

Itco

? r6u E; v d6i,E\ PU)3;' 5i i,
7'&; fi13"J:3"#dg)-xW-

6fiJ €qW.
"Ddrt Dialah yarJg metihnlcm l<mau di malanJ hf,ri df,rr

Aa mmgetalwi aPa y mg l<u"*u l<rrial<m di siartg hari,
l,arwdianDia membarrgunl<artlraffau pafu siang lrmi unal/r.
d.isenfunwlcmurrnakru)ydrrgtalahditenatl<mtrl<errudiart
lnpfu y',Jlaliah lolnuu l<en$ali, lalu Dia menrbqitalrulcan

bpadmrru @a y ong dalwlu l<frnru Wal<ilrr.u
(Qs. Al Art'aam [6]: 60)

6r Ibnu Abu Hdim dalam tafsimya (4ll3B, 1305) dan Al Qurthubi datam ,{I
Joni' li Ah*a n Al Qu'a Ql4) dan Ibnu Urnr.

c..ii-l



SwahAJArlaant

Tarcwir firman A[ah: -I:;Y 
"6j 

Jj\, hr?;;aii fr
,.(lV@* Dialah yang menidurkan kamu di malam hari dan Dia

mengetahui apa yang kamu kerjakan di siang hari)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT menyatakan, "I(atakanlah

kepada mereka wahai Mutrammad, 'Allahlah Yang Maha Tatru

terhadap orang-orang yang ztralim. Dialah Allah yang mewafatkan roh

kalian pada malam hari, Dia mengambilnya dari jasad kalian'."

,(lV ,1X;V {6i,maksudnya adalah, "Dia pun Matra Tahu

terhadap amal perbuatan kalian pada siang hari."

.Jll maksudnya adalah sempumanya bilangan, seperti

diungkapkan penyair berikut ini,62

\xJt g2'"r;:i eV; tr Ll'ur;irr3ltqLl
"Bani Ardam bukanlah dari salah seorang, don Quraisy tidak

-i .. memasukkan mereka dolam bilangan."63

Maksudnya, Quraisy tidak memasukkan mereka dalam

bilangan.

Lri), maksudnya amal perbuatan seseorang dengan tangan,

kaki, atau mulutrya. Atau dalam bahasa arab disebut al jawarih,

sedangkan pelaku dinamakan jarih. Kemudian batrasa tersebut sering

digunakaq sehingga pelaku dengan menggrrnakan anggota badan apa

saja disebut'C;*

Makna tersebut sesuai dengan perkataan ahli tafsir.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan makna tersebut adalah:

62 Ia adalatr Manzhur Al Wabari.
63 Bait ini terdapat dalarnT{sir Al Qurthubi (7t5) danAl Lrsan (entri: crl dan 3.,,,).
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13345. Muharnmad bin Al Husain menceritakan kepadaku, dia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Suddi, tentang firman Atlah SWT, ,fiU .?f;; ,sii ft
)AV ,3:;V, {,:{ "Dan Dialah vang menidurkan kamu di

malam hari dan Dia mengetahui apa yang lcamu lcerjakan di

siang hori." Batrwa maksudnya adalah mewafatkan pada

malam hari, yakni dengan tidtr. Apa yang kalian kerjakan

pada siang hari adalatr dosa yang kalian lakukan.fl

13346. Al Mutsanna menceritalcan kepadaku" ia berkata: AMullatr

bin Shalih menceritakan kepada karni, ia berkata: Muawiyah

bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah,

dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah SWT, oii ';t
,il; -l:; 6 ds; ,E\ A':;;'Dan Diatah yang

menidurkan kamu di malam hari dan Dia mengetghui apa

yang kamu kcrjakan di siang lrorl" Artinya, dosa yang

kalian lakukan.6r

13347. Muhammad bin Abdil A'la menceritakan kepada kami, dia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami,

dia berkata: Ma'mar menceritakan kepada kami dari

Qatadatr, tentang firman Allah SWT, ,qV j:;6 , bahwa

maksudnya adalah, "Apa yang kalian lakukan pada siang

hari."66

13348. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, dia berkata:

Abdurrazzak mengabarkan kepada lomi, dia berkata:

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (4/1305).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (4/1305).
Ibnu Abu Hatim dalam afsimya @11306) dan Ibnu Athiyyah dalam Al
Irtuhrro Al Wqiz@l3$0).

a
65
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Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Qatadatr, dengan

riwayat yang sama.67

13349. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yaddbin Zurai'menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Qatadatr, tentang firman

Altah swr, $t, #)3;- ,sfii ft "Don Dialah yang

mewafatkan kamu di malam hari," maksudnya adalah

menidurkan katian. l6V *; U ,gimaksudnya adalatr

dosa yang kalian lakukan. Dialah Allah Yang Matra

Mengetatruiny4 dan tidak ada yang samar bagi-Nya.68

13350. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, - 
dari

Mujatrid, tentang firrran Allah SWT, $\ hri;-"5i fr
.r.6t,E;V d6i 'Dan Dialahyang menidurlan lamu di

'-molam 
hari dan Dia mengetahui apa yang kamu keriakan di

siang hari," dia berkata "Maksud lafazhwafat pada malam

hari adalahtidur. tilV :X;6maksudnya adalatr apa yang

katian lakukan pada siang hari."6e

Abu Ja'far berkata: Kendati ayat tersebut merupakan berita

dari Allah SWT tentang ilmu dan kekuasaan-Nya, namun ia juga

merupakan hujjah kepada kaum musyrik yang mengingkari kekuasaan

Allah dalam menghidupkan mereka setelah mati dan membangkitkan

mereka setelatr hancru. Allah menyatakan, $t, h;;;; ,sii ft

Abdunazzak dalam tafsirnya (2/50) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya
(4t1706').
Ibnu Athilyatr dalamAl Muhurar Al Vqib (4300).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (a/1306) dan Ibnu Athiyyah dalam Al
Muhuru Al Wajiz (21300).

67

6t

69



Tdsir.Ah:I\abari

"3-1"iA {;4* '4-? 16\ ,3:;6 dsi "Dan Diatah

yang menidurftan kamu di malam hari dan Dia mengetahui apa yang

lrnmu lrcrjalan di siang hari. Kemudian Dia membangunlan kamu

pada siang hari untuk disempurnaftan urnur(mu) yang telah

ditentulcan " Maksudnya yaitu Dz,atyang mengambil roh kalian pada

malam hari dan membangkitkannya pada siang hari, sampai pada

batasan yang telatr ditentukan. Kalian pun menyaksikan kebenaran hal

itu. Tidak dapat diingkari kemampuan-Nya dalam mengambil roh

kalian dan menghancurkan kalian. Dia akan mengembalikan roh

kalian ke jasad katian dan membangkitkan kalian setelah mati. Dia

seperti yang kalian saksikan, maka Dia tidak dapat diingkari dalam

kemampuan yang tidak katian saksikan, dan apa yang tidak kalian

saksikan serupa dengan yang kalian saksikan."

Talrwil liman Allah: 'l"J,t M T&- *;. 'fr;;-";
6J:J {r, dq?'&; ALryr^udian Dia membangunkan

kamu irA, siang hari untuk disempurnakan umur[muJ yang telah

ditentukan, kemudfun kepada Allahlah kamu kembali; lalu Dia

memberitahakan kepadamu aPayang dahulu kamu keriakan)

Abu Ja'far berkata: Makna firman Allah SWT, W-7
, adalah, "Membangunkan kalian dari tidur kalian'"

1i maksudnya adalatr pada siang hari. Jadi, dhamir tersebut

kembali kepada lafaztr.lg:lt yang artinya siang.

"3-3 'i; TS4 "(Jntuk disempurnaltan umur(mu) yang

telah ditentuknn," maksudnya adalah kematian, sehingga setiap orang

mencapai batas yang telah ditentukan oleh-Nya'

I
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'&; ;\L'i "Kemudian kepada Altahlah kamu kBmbali,"
maksudnya adalah, "Allahlah tempat kembali kalian."

6FJ F r, &4- f "Lotu Dia memberitahutran

lrcpadamu apa yqng dahulu kamu kerjakan," maksudnya adalatr,

"Allah SWT mengabarkan apa yang kalian lakukan di dunia, lantas

membalasnya. Jika baik maka baik pula balasanny4 dan jika buruk
maka buruk pula balasannya."

Makna tersebut sama seperti yang diungkapkan oleh para

ulama tafsir.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan makna tersebut adalatr:

13351. Muhammad bin Amr menceritakan kepadakq dia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, dia berkata: Isa

menceritakan kepada karni dari Ibnu Abu Najrh, dari

Mujahid, tentang firman Allah SWT, )+. 'rZ;'+,- 
7,

had.70

13352. Muhammad bin Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ma'mar menceritakan kepada kami dari eatadatr,
tentang firman Allah SWT, )d '4- 't, A*r*u
maksudnya adalah membangwrkan kalian pada siang hari.

Kata bangkit dalam ayat tersebut maksudnya bangrrn (dari

tidur).71

m

7l

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya @fi301f) dan Ibnu Athiyyatr dalam Al
Itiuhoro Al Wajiz Q1300).
Ibnu Abu Hatim dalanr tafsirnya @11306) dan Ibnu Al Jauzi dalam zad Al
Masb (3155).
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13353. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

AMunazzak mengabarkan kepada karni, ia berkata: Ma'mar

mengabarkan kepada kami dari Qatadab, dengan riwayat

yang sama.72

13354. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Suddi, tentang firman Allah SWT, )i '4- ? ,

maksudnya adalatr membangunkan kalian pada siang hari.73

13355. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: AI Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dia berkata: Abdullatr bin Katsir

berkata tentang firman Allah SWT , ;4 'r4:1{-f ,a*,*u
maksudnya adalah membangunkan kalian dari tidur.Ta

Firman Allah SwT, "313 "iS Tfl"(Jntuk disempurnakan

umur(mu) yang telah ditentukan " maksudnya adalatl kematian.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan makna tersebut adalah:

13356. At Mutsanna menceritakan kepadakrl ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada karni, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujahid, tentang firman Allah swT, "313 "iA T;rl4
"(Jntuk disempurnakan umur(mu) yang telah ditentulcon,"

bahwa maksudnya adalah kematian.T5

Ibid
Abdurrazzak dalam a8irnya (2/50) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya

(4/1306).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (4/1306).

Ibnu Katsir dalanr tafsirnya (6/55).

72

73

71

75



SwuthNAorlamn

13357. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,

ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

tentang firman Allah SwT, -J4 
M T;;{-"(Jntuk

disempurnakan umur(mu) yang telah ditentukan," dia

berkata, *Yakni rentang wakttr kehidupan sampai mati."

13358. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepada kami dari Ibnu Juraij, dia berkata: Abdullatr bin

Katsir berkata" tentang firman Allah SwT, 'J3'iS t&
"(Jntuk disempurnokan umur(mu) yang telah ditentukan," ia

b€rkata, *Yakni jatah hidup mettka."

rtcc

-&6t&'^W'WAijin*,eib€rt';,
@'tt$S {, 6ri rgi -Lfil'{'A

'Dan Auiah ydrJg mempnryai kr;lruasann tntinggi ili atas

senntctharto-Nya,ilandiztus-Nyal<epadmnumalailat-
malaikatpmiago,sehinggaapabiladatangl<enf,ttsrJlnpada
salah seorcmg ili antmalarnu, ia diwoful<an oleh malail<at

malailigit** ituddak

(Qs. Al An'aam t6]: 61)
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Takwir firman Anah : rit &'3# 
"bijji9*.'ij 

i6';,I ii .1 . (4t.t ,.4.a 1 ..il t?<.7 iz'ti$_{ {r u '3i 3
t: till$'#'J-lij--e6.'ij i6';,
tj 3;3 '{'A ,.8 @"" Diatah yons(Dan Dialah yong

mempunyai *ekuasaan tertinggi di atas semuo hanba-Nya, dan

diutns-Nya kepadamu malaikal-maloikat penjaga, sehingga apabila

datang kematian kepada salah seotong di antara kamu, ia
diwafatkan oleh malaikat-malaikat Kami, dan malaikat- molaikat
Kami itu tidak melalaikan kewajibannya)

Abu Ja'far berkata: Makna lafazh al qahir adalah yang

menguasai makhluk-Nyq di atas makhluk-Nya dengan kekuasaan-

Nya, bukan berada di atas kekuasaan berhala atau patung mereka.

'{# 'W 'J-13j "Dan diutus-Nya kcpadamu malaiknt-

malailmt penjaga," maksudnya adalah para malaikat yang silih
berganti pada siang dan malam hari. Mereka menjaga dan menghitung

amal perbuatan kalian" tidak melampaui batas serta tidak lalai dalam

menghitungnya

Maknatersebut sama seperti yang diungkapkan oleh ahli tafsir.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan makna tersebut adalah:

13359. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Sudi, tentang firman Allah SWT, '-^I# 'W ',y,i-;"Dan
diutus-Nya kepadamu malaikat-malailrat penjaga," ia

berkata, "Yakni para malaikat yang silih berganti, yang selalu

menj aga amal perbuatannya."T6

76 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya@11306)dan Ibnu Al Jauzi dalamZadAt
Masir (3/55).
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13360. Bisyr bin Muadz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid bin Zurai' menceritakan kepada karni, dia berkata: Said

menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman

Auah swr, 6y& 'zW'K$L LijinQ'ii i1ii';'
'r9;r-{ {, 6:,1.,'Ai LF1'F16,t " Dan Diatah yang

mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hamba-Nya,

don diutus-Nya kepadamu malailmt'malaikat peniaga,

sehingga apabila dotang leematian kepada salah seorang di

antara kamu, ia diwafatkan oleh maloikat-malaikat Kami,

dan malaikat-malaikat Kami itu tidok melalaikan

kcwajibannya," ia berkata, *Watni manusia, mereka adalah

para malaikat penjaga yang menjaga amal perbuatan, rczeki,

serta ajal kalian. Jika kamu diwafatkan maka kamu akan

dibawa kepada Rabb."77

'"9$-1 {, 6!r',ai -rfil "f'a :,L 6L# " srhinsso

apabilo datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia

diwafotkan oleh malaikatmalaikat Kami, dan malaikat-molailat

Kami itu tidak melalaikan kewajibanrrya. " Allah SWT menyatakan,

"Rabb kalian menjaga kalian dengan para malaikat yang silih berganti,

yang menjaga arnal perbuatan kalian sampai kematian menghampiri

kalian. Lantas turunlah perintah Allah, 'Jika ia telah mendatangi

kalian maka para malaikat yang ditugaskan untuknya mengambil roh

rtu, dan malaikat-malaikat Kami itu tidak melalaikan kewajibannya'."

Jika ada yang bertanya, "Bukankatr yang mencabut nyawa itu

hanya satu malaikat, lantas kenapa Allah SWT mengungkapkannya

dengan tatazn S5|;JI padatral lafa?htersebut jamak? Sedangkan dalam

ayat lain Allah swT berfirman, &'8 ,sii ;;i iit g;-:i,
n Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(4ll36).



TdsirAth:Iiafui

'Katalranlah, "Malailcat maut yang diserahi untuk (mencabut

nyowa)mu alan mematilcannz. " (Qs. As-sajdah [32]: l l)
Jawab, "Bisa saja Allatr SWT memberikan bala bantuan

kepada malaikat maut, lalu mereka bekerja dengan komando malaikat

maut. &iryq kematian itu dikaitkan kepadany4 walaupun hal itu
sebenarnya pekerjaan pembantu malaikat maut, karena apa yang

dilakukan oleh mereka adalatr atas komandonya. Sama seperti ketika
seorang raja memerintahkan unfuk membunuh atau mencambuk,

kendati hal itu tidak dilalorkan langsung oleh raja, hanya saja

perbuatan tersebut tetap dikaitkan dengannya."

Sekelompok ahli tafsir menafsirkannya demikian.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan makna tersebut adalah:

13361. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris
menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Hasan bin
Ubaidillah menceritakan kepada kami dari Ibrahim, tentang

firman A[ah swr, { {r673',3i 3#\"F'.A rt1lii
I f.? ,,O*p- "Sehingga apabila datang kematian kcpada salah

seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-

malaikat Kami, dan malaikat-malaikat Kami itu tidak
melalaikan lcewajibanrrya, " ia berkata: Ibnu Abbas berkat4

"Paxa malaikat maut memiliki para pembantu dari kalangan

malaikat juga."78

13362. Abu Saib menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Idris
menceritakan kepada kami dari Al Hasan bin Ubaidillah,
tentang firman Allatr SwT, 't9$ I {t U '3} "Io

78 Ibnu Abu Hatim dalam t2lsimr. (4/1306), Al Baghawi dalam Ma'alim At-
Taruil Q/369), dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (3/55).
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diwafatkan oleh malaikat-malaikat Kami, dan malaikat-

malailrat Kami itu tidak melalaikan kcwajibannya," ia

berkata: Ibnu Abbas ditanya tentang hal tersebut, lantas ia

menjawab, "Para malaikat maut memiliki para pembantu dari

kalangan malaikat ju ga."1e

13363. Muharmad bin Basyar menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berlcata:

Suffan menceritakan kepada karni dari Al Hasan bin
Ubaidillah, dari lbrahim, tentang firman Allah SWT, 'A;
't9$-{ fi) 6!"j "Io diwafotkan oleh molaikarmalaikat

Kami, dan malaikat- malaikat Komi itu tidak melalaikan

kewajibawg/a," ia berkat4 "Yakni para pembantu malaikat
maut."8o

13364. Ibnu Basyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurratrman menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan

' menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Ibrahim,
tentang firman Allah swT, 't9$-{ {r U )3} ,,ro

diwafotlcan oleh malaikat-rnalaikot Kami, dan malaikat-
malaikat Kami itu tidak melalaikan kcwajibannya,', ia
berkata, "Para malaikat mewafatkan jiwa, lantas malaikat
maut membawanya."Sl

13365. Hannad menceritakan kepada kami, dia berkata: Hafsh
menceritakan kepada kami dari Al Hasan bin ubaidillah, dari
Ibrahim, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah SWT, f*;
'"5#-* {, 6li "Io diwafotkan oteh malaikat-mataikat

Ibid
Ibid
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya @,1306) dan Ibnu Al Jauzi dalam zad Al
MasirQl55).
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Kami, dan malaikat-malaikat Kami itu tidak melalaikan

kcwaj ibannya," yalod (malaikat) pembantu mataikat maut.E2

13366. Hannad menceritakan kepada karni, ia berkata: Hafsh

menceritakan kepada kami dari Al Hasan bin Ubaidillah, dari

Ibnu Abbas, tentang firman Allah SWT, { Ft 6$ f*i
( ('(' ,,b*p- "Ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat Kami, dan

matait at-mataikat Kami itu tidak rnelalaikan tcewaiibannya, "

ia berkata, *Yakni (malaikaQ pembantu malaikat maut."83

13367. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Qubaishah

menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Al Hasan bin

Ubaidillah, dari lbrahim, tentang lafazh,u 6ft f/i; f.,Si1.ia
berkatq "Yakni (malaikat) pembantu malaikat maut."

13368. Muharnmad bin AMil A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhanrmad bin Tsaur menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ma'mar menceritakan kepada kami dari Qatadah,

tentang firman Atlah SwT, 6:i ff{; ia berkata, *Yalari

(malaika0 pembantu malaikat maut, mereka diutus dan

membawa itu kepadanya.

Al Kalbi berkata "Malaikat maut bertanggung jawab akan

hal itu, lantas ia memberikannya. Jika mukmin maka ia

menyerahkannya kepada malaikat ratrmat, sedangkan jika

kafu maka menyerahkannya kepada malaikat adzab."8s

t2 lbid.83 Ibnu Al Jauzi dalam ZadAl Masir (3/55).
84 lbid.85 Abdurrazzak dalam tafsirnya (2/51) dan Al Qurthubi dalam Al Jami' li Ahkam

Al Qar'an(7fl).
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13369. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzak mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

mengabarkan kepada kami dari Qatadah, tentang lafa?h,|$;
6f;t i"berkata, "Yang mencabutrya adalatr para malaikat,

kemudian mereka menyerahkannya kepada malaikat maut."86

13370. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, dia berkata:

Abdurrazzak mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ats-

Tsauri mengabarkan kepada kami dari Manshur, dari

Ibrahim, tentang firman Allah SWT, 64'Ai ia berkata"

"Mer€ka diwafatkan oleh para malaikat ltu" kemudian

malaikat maut mengambil jiwa-jiwa itu."87

Ats-Tsauri berkata: Al Hasan bin Ubaidillah mengabarkan

kepadaku dari Ibratrim, ia berkata, "Mereka adalatr para

pembantu malaikat."8E

Ats-Tsatri berkata: Seseorang mengabarkan kepadaku dari

Mujahid, ia berkata, *Bumi dijadikan seperti wadah, dia

(malaikat maut) mengarnbil sesukanya. Dijadikan pula

untuknya para pembantu yang mewafatkan jiw4 kemudian

mengambilnya dari mereka."8e

13371. Ibnu Waki menceritakan kepada karni, ia berkata: Ibnu Idris

menceritakan kepada kami dari Al Hasan bin Ubaidillah, dari

Ibrahim, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah SWT, 'r8;

Abdurrazzak dalam afsirnya (AsD.
Ibid.
T$sir S$yan Ats-Ts auri (hd. I 08).
Abdurrazzak &lam tafsirnya (2/51) dan Al Baghawi dalant Ma'alim At-Taruil
(437o).

t5
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6!,lti^ berkat4 "Mereka adalah paxa malaikat pembantu

malaikat maut."9o

13372. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami dari suffan, dari Al Hasan bin

Ubaidillah, dari Ibratrim, ia berkata, "Para malaikat itu adalatr

pembantu malaikat maut. "e 
I

13373. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Qubaishatt

menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Manshur, dari

Ibrahim, tentang firman Allah SWT, U i*j ia berkata,

"Mereka mewafatkannya, kemudian memberikannya kepada

malaikat maut."92

13374. Al Mutsarura menceritakan kepadakrl ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Abu

Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya, ia berkata:

Aku bertanya kepada Rabi bin Anas tentang malaikat mau!
*Apakah hanya ia yang mencabut nyawa?" Ia menjawab,

"Dialah yang memiliki tanggung jawab untuk mencabut roh,

akan tetapi ia memiliki para pembantu. Tidakkah engkau

mendengar firman Allatr swT, l#l;AW tre $V
'Hingga bila datang kepada mereka utusan-utusan Kami

(malailcat) untuk mengambil rryawanya'. (Qs. Al A'raaf [7]:

37) Allatr SWT juga berfirman, '09$-1 {t 6l; 'r!71 '*
diwafattcan oleh malailcat-malaikat Kami, dan malaikab

malailcat Kami itu tidak melalailcan lcewaiibannya'. Hanya

saja, malaikat mautlatr yang berjalan dari Timur sampai

e0 Ibnu Al Jauzi dalam ZodAl Masir (3/55)'
er lbid.Yt lbid.
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Barat." Aku lalu bertanya, "Dimanakah roh kaum mukmin?"

Ia menjawab, "Di Sidratul Muntatra dalam surga."e3

13375. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurazzak mengabarkan kepada karni, ia berkata:

Muhammad bin Muslim mengabarkan kepada kami dari

Ibrahim bin Maisarah, dari Mujahid, ia berkata "Tidak ada

bagi penghuni rumatr yang terbuat dari kain atau tanatl

melainkan malaikat maut mengelilinginya pada setiap hari

sebanyak dua kali.'q

Sebelumnya kami telah menjelaskan makna

artinya lalai. Demikian pula ulama tafsir memahaminya.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan makna tersebut adalatr:

13376. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:
. AMullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muawiyah bin Shalih menceritakan kepada kami dari Ali bin

Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah SWT,
'tS?-i 

iljiuberkata, "Maksudnya adalah, mereka tidak

melalaikannya."gs

13377. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, dia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, dia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari

:. As.Suyuthi dalam Ad-Darr Al Mantsur (3t16),tanpa menyebutkan sumbernya.A Abdunazzalc dalam afsirnya (ASD.es Ibnu Abu Hatim dalam taftirnya (etrcO7,Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir
(3/56), dan AI Mawardi dalam An-Nuka wa Al Uyn Qll24).

'r^ir4t yang
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As-Sudi, tentang firman Allah SWT,

berkata, "Mereka tidak melalaikannya. "e5

oot

e6 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (4ll3}7) dan At Qurthubi dalam Al Jamt li
Ahkn, Al Qw'an(717).

'brg$ I i: aiu

'#rtu';' 7-r, 64t )f

"Kemudimr nrselca (harrta Allah) dil<cmbalilran l<epada

Allah, Pmguasa msel<a ydng sebawnya. Ketr;llruilah
bahwa segalafulomr (pfulwi iar) l,cpu,nyaan Nlo. Dart

Auhh perthnr puhitungm yang Palin9 cepat."
(Qs. Al An'aam [6]:62)

rarrwil riman Arrah: ';, ,(fl'i:i.iw iin;. ,ii; Jt€lr?
'4;i3 i[:l {X"*udian mereka [hamba AllahJ dikembalikan

kepada Allah, Pengutsa mereka yong sebenarnyu Ketahuilah

bahwa segala huhum lpada hari ituJ kepunyaan-Nya Dan Dialah
pembuat perhitungan yang paling cepat)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT menyatakan, "Kemudian
para malaikat yang mencabut nyawa itu dikembalikan kepada Allah
SWT, sebagai Penguasa mereka yang sebenamya."

'E'Ii,'i *7 "Ketahuilah bahwa segala hukum (pada hari itu)

lrepunyaan-Nya," maksudnya adalah, hukum dan keputusan hanya ada

pada-Nya.

iSSXriW iin;,rii J
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'4;iJ 
A^tl '{t "Dan Diatah pembuat perhitungan yang

paling cepat," maksudnya adalah, "Wahai manusi4 Dialah Allatl
yang paling cepat menghitung jumlah kalian, amal dan ajal kalian,
serta berbagai r:rusan lairurya. Dia juga tahu uluran-ukurannya, karena
Dia tidak menghitung dengan jari-jemari, tetapi Dia Maha Tahu dan

tidak ada yang samar bagi-Nya."

, gt*47iqr(fi4{:,2iiii a },'3t4;. !.i{
# # 4 yl 4411j "Tidak ada tersembunyi daripada-Nya

sebesm dzarrah pun yang ada di langit dan yang ada di bumi dan
tidak ada (pula) yang lebih lcecil dari itu don yang lebih besar,

melainkan tersebut dalom Htab yang nyata (Lauh Mahfuzh).,, (es.
Saba [34]: 3)

ooo

$'^g'Cfr iili,ff'rfi ,"{viK41,-r1S
'"-#lr'"6Kd.r$bGA

"Kataltartldh,'siaDdlrahyangdaOUmenyelanatl<mtt<anw
dmi bencana di dardt ddn di laut, yottg l@nru bqd.oa

lepada-Nya ilengan rendah diri ilengan suoffa yarJglembut
(dertgarr nengatal<m), " Sesunguhn5ta jilro dia

mmyelanwtlcmr lwrJi dmi (bmcana) ini, tenfiilah t<arni
metf adi or (mg. orar.g y arrg b€,risyrul/'gllr.,,

(Qs. Al An'aam [6]: 63)

,"fg,xw;fi#j,w;*m*
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yong dapot menyelon otkan hamu dari bencana di darot dan di laut,
yang kamu berdoa kepoda-Nya dengan rendah diri dengan suara
yang lembut [dengan mcngatakanJ, ,sesungguhnya jika dia
mcnyelamatkan komi dari [bencanal ini, tentulah kami menjadi
orong4rrang yang bersy ukur'. )

Abu Ja'far berkata: Allah SWT menyatakan kepada nabi-
Nya SAW, *Wahai Muhammad, katakanlah kepada orang-orang yang
menyekutukan Rabb merek4 yang mengajak menyembah mereka,
'Siapakah selain Allah yang menyelamatkan kalian dari gelapnya

daratan, yakni ketika kalian tersesat di dalamnya, sehingga tidak ada
petunjuk yang kalian dapatkan? Demikian pula dari gelapnya lautan
kala kalian berada di atasnya? Sungguh, hanya Allah yang bisa
melakukannya. Hanya kepada-Nya kalian berdoa kala itu,.,,

Cji, ^ t* y, adalah, dengan kerendatran diri dari kalian,
baik dengan suara keras maupun pelan, seraya berucap, *Jika Bngkau
menyelamatkan kami dari kegelapan ini, tentulah karni menjadi orang-
orang yang bersyukur, yakni orang yang mengesakan-Mu dengan rasa

syukur, serta mengikhlaskan ibadah hanya untuk-Mu, bukan untuk
tuiran yang kami sekutukan sebelumnya."

Makna tersebut sama seperti yang dijelaskan oleh para ulama
tafsir.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan makna tersebut adalatr:

13378. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan
kepadaku dari bapaknya, dati Ibnu Abbas, tentang firman
A[ah swr, C;i ii;;, ;tG iii *{y i Kd- J ir/zo| z,}rt 'Katakanlah, 'Siapalcah yang dapat menyelamatkan
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lcamu dari bencana di darat dan di laut, yang kamu berdoa

trcpada-Nya dengan rendah diri dengan suara yang

lembut,," dia berkatq "Jika seseorang tersesat di tengah

jatarr' maka ia berkata kepada Atlah SwT, .Jika Engkau

menyelamatkan kami dari kegelapan ini maka kami pasti

menj adi orang-orang yang bersyukur''"e7

13379. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Said

menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman

Auatr swr, ;1$ rti .$v 4 K;$- i ',i "Katokantah,

,siapakah wng dapat menyelamotkan kamu dari bencano di

dorat dan di lont'," ia berkata, *Dari kesusatran di daratan

dan lautan."98

oot

if$'i|? 
"3,f{,qrW.ni$,,Katal<mrlahr'y'j/lahmerryelamatlcmtl<mrwilaribencanaiAt

darr df,ri segala mctcdrn l@,ilsahf,n, l<erndiart l<ffiw kertdi
firlrn[elrselcuaian'NYct.t'
(Qs. Al An'aam 16lz 641

Talrwil firman Atlah: ?1"i,$,f ;t $ g;.Xi,i
t$ (Katakanlah, ,Allah ,*ny"lo^ithon hamu dari bencana itu

Ibmu Abu Hatin dalam tafsirnya ( /130t).
Ibnu Abu Hatim daaur tafsimya (a/l3os) dan Ibnu Athiryatr dalan Al
Ittuhqro Al Vqi iz Q1302).

n
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mempercekutukan-Nyu')
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kamu kembali

Abu Ja'far berkata: Allatr SWT menyatakan kepada nabi-

Nya SAW, "Katakanlah wahai Muhammad, kepada orang-orang yang

menyekutukan Rabb mereka dengan yang lain, 'Jika kalian

mempertanyakan siapa yang bisa menyelamatkan kalian dari

kesusatran di daratan dan lautan, maka hanya Allah yang bisa

melakukannya. Dialatr yang bisa menyelamatkan kalian dari bencana

di daratan dan lautan, juga yang lainnya, bukan tuhan yang kalian

sekutukan, juga bukan berhala yang kalian sembah selain-Nya, yang

tidak mampu memberikan manfaat atau mudharat. Ketika Allah SWT

mencurahkan segala karunia serta membebaskan kalian dari segala

bencan4 kalian justru menyekutukan-Nya dengan yang lain. Itulah

kebodohan kalian atas kewajiban yang semestinya kalian tunaikan

kepada-Nya" juga kekufuran kalian kepada-Nya'."

ooo

# * 5 -#; c6r1:3'# :;:;- 6 & 3 >vf\'; 3,

"Katf,lcaNrlahr'Dialahyolrrgbqlotasarnf.tkrnorrsiriml<flrt
ad4ab l<epadarmt, ilflri oltas l<nrut atmt dmi bawah l<akimt
atau Dia mrrrmnpurl<m l@flw ilalarn golorrgan golongan

(yang sdling buterfiangan) ilnn mqasdl@nlnpada sebagimt

l&flwlrc,ganasansebagianydrJglain.Pqhatil<afllahrbetapa
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I<rmrti nmnatuWl@rr ta nda.tondn kcbe sar an Kcnd silih
bugarfii dgcr mer.el<a menaharni(ny a) .u

(Qs. Al An'aam [6]: 65)

Talwil riman Allah: ',#:i gvtat;'w q-6 & b;fi; 3,
:5*S ,# rD /r1 (xoto*onlah, uDialath yang berhuasa untuk

mengirimkan adzab kepadamu, dari atas kamu atou dari bawah

kakimu')

Abu Ja'far berkata: Allatr SWT menyatakan kepada nabi-

Nya SAW, "Katakanlah kepada mereka yang menyekutukan Allatl

dengan berhala dan patung, "sesungguhnya yang menyelamatkan

kalian dari kegelapan daratan dan lautan, juga dari segala kegalauan,

kemudian kalian kembali menyekutukan-Nya, adalah kuasa untuk

menurunkan siksa kepada kalian, dari atas kalian atau dari bawah

kaki, lantaran kesyirikan kalian, pernyataan kalian tentang adanya ilah

selain-Ny4 dan kekufuran kaliaa atas nikmat-Nya."

Ahli tafsir berbeda pendapat tentang makna adzab yang

menjadi anc,Iman bagi mereka.

Pertama: Berpendapat bahwa maksud (adzab) dari atas knmu

adalah lemparan batq sedangkan (adzab) dari bawoh kakimu adalah

ditenggelamkan.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

13380. Muhammad bin Basyar dan Ibnu Waki menceritakan kepada

karni, mereka berdua berkata: Abdurrahman menceritakan

kepada kami, dia berkata: Su$an menceritakan kepada kami

dari As-Sudi, dari Abi Malik, tentang (adzab) dari atas
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kamu, dan (adzab) dari bawah lcokimu. Dia berkatq
"Maksudnya adalah ditenggelamkan ke dalam bumi."ee

13381. Sufuan menceritakan kepada kami, ia berkata: yahya bin
Adam menceritakan kepada kami dari Al Asyja'i, dari

Suffan, dari As-Sudi, dari Abu Malik dan Said bin Jabir,

dengan riwayat yang sama.loo

13382. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Salamatr menceritakan kepada kami dari Syibl, dari Ibnu
Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah SWT, 3irt; 3,

'tdd1 4 - 5'&; e 46i'S*'r;- 6 fi" Kotokontah,
'Dialah yang berlansa untuk mengirimkan adzab kepadamu,

dari atas kamu atau dari bawah lakimu," ia berkata,

"Maknanya adalah ditenggelamkan ke dalam bumi.',101

13383. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ahmad bin A1 Mufadhdhal menceritakan kepada

karni, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-
S ldi, tentang firman Attah SWT, .& t;_6 {F 3,.f;f '; 3,
'Ft:j i (i1i3 "Katalcanlah, 'Dialah yang berkuasa untuk

mengirimlan odzab kepadamu, dari atas kamu,,', bahwa
maksudnya adalatr siksa dari langit. {"*j # - J ,Atou

dari bowah lrakimu, " maksudnya adalah kalian
ditenggelamkan ke dalam bumi.lo2

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (4ll3ll), Ibnu Al Jauzi dalarn Zad At Masir
(3/59), dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun e/l}6).
Ibid.
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (4ll3ll) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa
Al UyunQ/126).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (4ll3ll\,Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Mosir
(3159), dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (Z/t26).

t00

t0r

--lzsli
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13384. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada karni, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,

tentang firman Allah SWT, {+t:t; '$W A;- 6 # brt'; 3'

{{$5 ,;3 b2 J -#5 * "'Katatantah, 'Diatah yang

berhtasa untuk mengirimkan adzab kepadamu, dari atas

lamu atau dari bawqh kakimu, " ia berkata: Pada suatu ketika

Ibnu Mas'ud berteriak, saat itu dia sedang berada di dalam

\ majelis, atau di atas mimbar, "Wahai manusia, ia telah turun' kepada kalian. Allah SWT berfirman U;r i # brt'; 3,
'#i e $Ii '$W'Katakanlah, "Dialah yang berkuasa

untuk mengirimlcan adzab kepadamu, dari atas l(amu".'
Seandainya siksa dari langit itu turun kepada kalian, niscaya

tidak akan menyisakan seorang pun di antara kalian. e 5
{{45 ,j5'16u dari bawah lakimu'. Seandainya kalian

ditenggelamkan ke dalam bumi, niscaya ia akan

menghancurkan kalian tanpa menyisakan seorang pun. I
V ;\ Ka; ir-$ (;+'S7E-' At ou D ia me nc amp ur tcan tramu

dalam golongan-golongan dan merasakan kepada sebagian

lamu sebagian yang lain'. Ingatlatr, ia akan turun
kepada kalian yang lebih buruk dari yang tiga ini.,'103

Kedua: Berpendapat bahwa maksud (adzab) dari atas kamu
adalalr para pemimpin yang buruk, sedangkan (adzab) dari bawah
kakimu adalah para pembantu dan orang-orang rendahan.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

r03 Ibnu Athiyyatr dalam Al Muharrar Al wajb et3o3) dan Ibnu Kasir dalam
taftirnya Gnq.

-



Tafsi,-Ath:Ihahri

13385. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar

Khallad berkata: Aku mendengar Amir bin Abdinahman

berkata: Ibnu Abbas pernatr berkata tentang ayat ini, '; 'S

$*s # * 5't€; u $:i'F* t;- 6 & 3rt;f

"katupanlah, 'Dialah yang berlansa untuk mengiritnlcan

adzab kepadamu, dari atas kamu atau dari bm,ah lakimu'."

Maksud (adzab) dari atas knmu adalah para pemimpin yang

bunrk. Sedangkan (adzab) dari atas kamu adalah para

pembantu yang buruk.lB

13386. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah

bin shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah

bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah,

dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah SWT, 6 6' b;f\ ; 'S

'&i ;ritl{ 'FgL ',.fi- " Katalanlah, 'Dialah van, belhtasa

untuk mengirimkan adzab kepadamu, dari atas l&mu',"

bahwa maksud (adzab) dari atas kamu adalah dari kalangan

pemimpin kalian. Sedangkan (adzab) dari ba'wah kakimu

maksudnya adalah dari orang-orang di bawah kalian'los

Abu Ja'far berkata: Penafsiran yang paling utama dalam

masalah ini menurut kami adalah yang mengatakan bahwa maksud

(adzab) dari atas ftamuadalah lemparan bat11 topan, dan lainnya yang

turun ke aratr kepala. Sedangkan (adzab) dari ba'n'ah lcahimu adalah

ditenggelamkan ke dalam bumi dan yang lainnya. Itulatr yang dikenal

dalarn bahasa Arab, bukan yang lain. Kendati apayarlg diriwayatkan

dari Ibnu Abbas memiliki sisi kebenaran, namun jika ada ungkapan

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (411310, l3l l) dan Ibnu Athiyyah dalam l/
Muharrar Al Waiiz Q1303).
Ibid.
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yang diperdebatkan, maka yang paling baik adalah membawanya

kepada makna yang lebih dikenal, selama tidak ada dalil yang

menghalanglnya.

rakwit finnan Anah: g a '#'o_i;e fu_J 6to,
Dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan [yang saling
bertentunganJ dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan

sebagian yang lain)

Abu Ja'far berkataz Lafazh tlf merupakan bentuk jamak

dari lafazh ! Wneartinya golongan.

Latazh $l{raiurrall dari ungkapan ?\i * lliJ yang arrinya

"Aku mencampur aduk urusannya". Bentuk mudhari-nya addldh ill,
yang artinya ecr{ku menyatakan demikian". Tidak ada perbedaan di
antara alrli qira'at bahwa bacaannya dengan huruf ba yang di-kasrah-

kan..Jadi, ini merupakan dalil kuat, batrwa asalnya adalah, + C
yang artinya mencampuradukkan, sehingga maknanya yaitu, *Allatr

SWT mencampuraduk kalian dalam keinginan yang beragam dan

kelompok yang bermacam-macam."

Makna tersebut sama seperti yang diungkapan oleh para atrli
tafsir.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan makna tersebut adatah:

13387. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Usamah menceritakan kepada kami dari Syibl, dari Ibnu Abu
Najih dari Mujatrid, tentang firman Allah SWT, 4zu5



, bahwa maksudnya adalatr dalam keinginan yang

beragart.l06

13388. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhat menceritakan kepada

kami, dia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari

As-Sudi, tentang fimran Allah swT, *.'g_31, ia berkata,

*Maksudnya adalatr memecatr-belatr kalian'" 
107

13389. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujahid, tentang firman Allah swT, a'41, ia berkata,

..Maksudnya adalatr fitnah dan pertentangan di antara

kalian."loS

13390. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu zaid berkata"

tentang firman Allah swT, e w tr, iu berkata.

,.Maksudnya adatah pertikaian yang terjadi pada manusia

sekarang ini, ragam keinginan, dan pertumpahan darah di

antara mereka."l@

13391. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaln1 dia berkata:

Bapaltcu menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman

TdsvAth:I\abai

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (4tl3ll) dan Al Mawardi dalam An-Nulut wa

Al Uyun(21126).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnyt(4ll3l2).
Op.Cit.
ei naghawi dalam Ma'alim At-Tarutl Q1372)'

l06
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Allah SWT, $'4 31, ia berkata, "Maksudnya adalatr

ragam keinginan dan pertikai*.::I I0

13392. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah

bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyatr

bin Shalih menceritakan kepada kami daxi Ali bin Abu
Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah SWT, 5
W'g4rbahwa maksudnya adalatr aneka keinginan yang

berbeda-beda.lll

Firman Allah SwT, e ;\ '# 'O-$ "Dan merasakan

lrepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain," maksudnya

adalatr sebagian di antara kalian membunuh sebagian lainnya.

Biasanya orang Arab mengatakan kepada seseorang yang

membawa senjata, lantas membunuhnya .giIjl, $i lyi .9rif ii 'S
fulan telah merasakan kematian kcpada yang lainnya." Demikian
pula dengan Latazh'AV'ir51 "Dia merasakan lcepahitan kcpadanya."

Kata tersebut berasal dari ungkapar, St;Ut igii "Rasa mal@nan"
Kemudian kata tersebut digunakan untuk setiap orang yang

memberikan rasa kepada yang lainnya, manis, patrit, atau sakit.

Sebelumnya aku telah menjelaskan latazh 'rtlli dalam batrasa

Arab, maka tidak perlu diulang kembali.rr2

Maloa tersebut sama seperti yang diungkapkan oleh atrli tafsir.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

Ibnu Al Janzi dalaur Zad Al Masir (3159').

Ibnu Abu Hatim dalam taftirnya (4/l3l l) dan Al Mawardi durlan An-Nukat wa
At UwQtt26).
Kami tclatr menjclaskannya dalam suratr Al An'aam ayat43.

It0
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13393. Muhammad bin At Husain menceritakan kepada kami, dia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, dia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari

As-Sudi, tentang firman Allah SWT, ,i; ;\ 'f,;; b;;
"Danmerasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian

yang lain," bahwa maksudnya adalah dengan pedang.ll3

13394. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Nu'man Arim menceritakan kepada kami, ia berkata:

Hammad menceritakan kepada kami dari Abu Harun Al

Abdi, dari Auf Al Bikali, dia berkata" tentang firman Allah

swr, e ;\ 'fA;'o$7 " oon merasakan kepada sebagian

lamu keganasan sebagian yang lain," ia berkat4 "Demi

Allah, ia adalah beberapa orang yang membawa tombak,

kemudian mereka menusuk dada-dada kalian. " 
I la

13395. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah

bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah

bin Shalih menceritakan kepadaku, ia berkata: Dari Ali bin

Abu Thathah, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah

swr, V. ;U 'f;r'o"i; "Dan merasaksn kepada sebagian

lamu keganasan sebagian yang lain, " ia berkata, "Sebagian

kalian menguasai sebagian lainnya dengan peperangan dan

siksaan."ll5

13396. Said bin Rabi Ar-Razi menceritakan kepada kani, ia berkata:

Sufran menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujatrid, ia berkata 'oPeperangan merupakan adzab bagi

Al Baglrawi dalam Ma'alim At-Taruil Q1372).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsinrya(4ll3l2).
Ibid.
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umat ini.,' V ;U K:;, 'o_;; q'#- t; *Atau Dia
mencampurkan lamu dalam golongan-golongan (yang saling
bertentangan) don merasalan kepada sebagian kamu

keganasan sebagian yong lain." Siksaan orang yang

mendustakan adalah teriakan dan gempa bumi.tl5

Ahti tafsir berbeda pendapat tentang orang yang dimaksud

dalam ayat tersebut.

Pertama: Sebagian berpendapat batrwa maksudnya adalah

umat Muhammad SAW. Ayat itu turun tentang mereka.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

13397. Muhammad bin Isa Ad-Damighani menceritakan kepadaku,

dia berkata: Ibnu Al Mubarak mengabarkan kepada kami dari
Ar-Rabi bin Anas, dari Abu Al Aliya[ tentang firman Alla]r
swr, '#S eVr:i.# fr;-6&3i;fi; $ ,,Kotot*,toh,

'Dialah yang berlansa untuk mengirimlcan adzab kepodomu,

dari atas kamu," dia berkata, *Jumlalrnya ada empat dan

semwmya merupakan adzab. Lantas yang dua datang setelah

wafat Nabi SAW dalam kurun 25 tahun setelatrnya. K
kemudian mereka menjadi berkelompok, dan masing-masing
merasakan adzab yang lainnya. Lalu tersisalah dua hal lagi,
yang keduanya harus terjadi, yakni ditenggelamkan dan

dirubah bent,k."l17

As-suyuthi dalan Ad-Durr Al Mantsur (3/16), dengan menyebutkan Ibnu Abu
!-"tirn sebagai sumberny4 akan teapi kami tidak mendapatkannyadalamTafsir
IbnuAbu Hatim.
Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (411309) dan Ibnu Ar Jauzi daran zad At
Masir (3/59).

tt7



fofsirAthThafui

13398. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, dia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Naj+, dari

Mujatrid, tentang firman Allah SWT, # n 5 :8;-i' ;

'edl 
"Dari atas l<amu atau dari bawah kafimu,"

maicsudnya adalatr umat Muhammad SAW, kalian diampuni,

atau kalian dicampurkan dalam golongan-golongan. Dia

berkata, ,.Yal(Ili fitnatr dan pertentangan yang terjadi di

antara kalian."ll8

l33gg. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kalrd dari Ibnu Abu Najth, dari

Mujahid, dengan riwayat yang samalle

13400. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Said menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang fimran Allah SW.f; ;',i'
(t1i 'W ',t;- 6 # $;fi "Katalmnlah, 'Dialah vans

berhtasa untuk mengirimkan adzab kepadamu""

Diriwayatkan kepada kami, batrwa Rasulullah SAW pematr

melaksanakan shalat Subuh dalam waktu yang lama, maka

sebagian istrinya bertany4 *wahai nabi Allatr, engkau telah

melakukan shalat yang tidak pernah kaulakukan?" Beliau

menjawab, *Itu adalah shalat dengan rasa harap dan rasa

tahtt. Aht meminta Rabbht tiga hal, yaitu meminta agar Dia

tidak meniadikan musuh menguasai mereka, lantas

menghancrrkannya, Allah pun memberikannya. Aht pm

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (411309) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa

AlUynQlr26).
Ibid.
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meminta agar umatht tidak tertimpa paceHih lantas Dia
memberikannya. Afu juga memohon ogor Dia
mencampurkannya dalam ragam golongan, dan sebagian

dari mereka tidak merasalmn kcganasan yang lain, akan
tetapi Dia tidak memberikannya. "r20

Diriwayatkan kepada kami, bahwa Nabi SAW pernah

bersabda"

'i!;ri'r i* At * oUA €l'u-^au St;,t

*t ),lAU.& C*;
"Senantiasa sekelompok dari umatlat yang berperang di

jalan hak akan meraih kcmenangan, tidak bisa dicelakakan
oleh orang yang berlalru buruk kcpadanya hWga datang
Hari Kiamat."r2l

13401.." Ahmad bin Al walid Al Qurasy dan said bin Rabi Ar-Razi
menceritakan kepada kami, mereka berdua berkata: Suffan
bin Uyainah menceritakan kepada kami dari Amr, ia
mendengar Jabir berkata: Ketika Allah SWT menurunkan
firman-Nya ini kepada \abi, Vta:C.& qj\$)rt'; 3,

{{45 ,# & i '&-j e "katutrantah, 'Diatah yans
berhtasa untuk mengirimlcan adzab kepadamu, dari atas
komu atau dari bmvah kakimu',,, ia berkata, *Aku berlindung
dengan wajatr-Mu.', A ;t 'ffi b_i; ezuJ ,,,tto,

Diriwayatkan oleh At-Tirmi&i dalam pembahasan tentang al /itan, dan lafaztr
hadits adalah miliknya QlTs), serta Imam Ahmad aahrmusnaanya (5/109),
dengan lafazh (ij i *ii* A
Diriwayatkan oteh Muslim dalam pembarrasan tentang rnan (247),Al Hakim
dalan Al Muta&ak Q/4), dan lbnu Hajar menyebutkannya daiam 

'iath 
At Bari

03nT.
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Dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan dan

merasalrnnlrepadasebagianlramulrcganasansebagionyang

lain," ia berkata" "Keduanya lebih ringan'"I22

|3402.IbnuWakimenceritakankepadakami,iaberkata:Ibnu
Uyaina}rmenceritakankepadakamidariAmr,daxiJabir,ia
berkata: Ketika turun firman Allah SWT' 6 & b;fi'; 'S

'{45 # - t'\ F-; c 6'i 'F* t;"Katatrantah'
,Dialahyangberlatasauntukmengirimlranadzablrepadamu,

dari atas lramu atau dari bau,ah lmkimu',,, ia berkata, ..Aku

berlindung kepadamu. Aku berlindung kepadamu"' '&it'{
(i;1"Atou Dia mencampurlran kamu dalatn golongan-

golongan," ia berkata, "Yang ini lebih ringan'"I23

13403. ziyadbin ubaidillah A1 Muzani menceritakan kepadakq ia

berkata:MarwanbinMuawiyahAlFazaamenceritakan
kepadakami,iaberkata:AbuMalikmenceritakankepada
kami,iaberkata:NafibinKhalidAlKhuzaimenceritakan
kepadakudaribapaknya,ba}rwaNabiSAWmelakukanshalat

ringan dengan menyempurnakan ruku dan sujudnya' lantas

bersabda,"Ituadalahshalatdenganpenuhrasaharapdan
cemas.AkumemintatigahalkepadaAllahSW,danDia
memberilanduahatkepadahlsertamenyisalansatu
permintaan.AtumemintalrepadaAllohagarlcaliantidak
ditimpa musibah seperti umat terdahulu' lalu Dia

memberilrannya.Alalmemintat<epadaAllahagarDiatidak

menguasakan musuh kepada kalian yang akan merampas

Diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam Tafsir Al Qur'ot (4625) dan At-Tirmidzi

dalamTafsir Al Qur'an (3056)'
t22

t23 ;iri*;y;ril oilf, etfr-mabiani dan yang sepertinya dalam Al Ausath (9136,

no.9068).
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lcehormatan kalian, lalu Dia memberikannya. Afu juga
meminta agar Dia tidak mencamptrkan kalian dalam

beberapa golongan dan merasakan sebagian dari kalian

dengan keganosan yang lainnya, aknn tetapi Dia tidak

memberikannya."

Abu Malik berkata: Aku bertanya kepada Nafi', "Apakah

bapakmu mendengarkan hal ini dari Rasulullatr SAW?" Ia

menjawab, "Betul, aku mendengar bapakku menceritakan hal

itu dari satu kaum, batrwa dia mendengarkannya dari

Rasulullah SAW."I24

13404. Muhammad bin Abdil A'la menceritakan kepadaku, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Abu
Ats'ats, dari Abu Asma Ar-Rahabi, dari Syaddad bin Aus,
yang meriwayatkan secara marfu'kepada Nabi SAW, beliau

"'bersabda *Allah SW menghimpunlan bumi sehingga aht
mengetahui Timur dan Baratnya, dan sesungguhrrya

lcehtasaan umatht akan mencapai gmis yang digoreslannya.

Afu juga diberikan dua simpanan, yalmi yang tnerah dan

putih (emas dan perak). Alru pun meminta kepada Rabbht
agar Dia tidak menglwncurkan kaumlu dengan paceHik
selama satu tahun, tidak mencampurlran mereka dalam

beberapa kelompoh dan sebagian dari mereka tidak
merasakan lrcganasan sebagian lainnya. "

Allatr SWT lalu berfirmart, "Wahai Muhammad, jilw Aht
memutuskan perlcara maka tidak akan pernoh tertolak Aht

t'o Takhril hadits ini telah disebutkan sebelumnya. Lrhzt atsar dalam Ad-Dun At
Mantsur karya As-Suyuthi (3/19).
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telah memberikanmu, agar umdtmu tidak Kuhancurkfrn

dengan pacewik yang menyeluruh. Aht iuga tidok akan

pernah menguasakan musuh sehingga menghancurkan

tralian semua, sehingga sebagian dari mereka

menghancurkan yang lainnya, sebagian dari mereka

membunuh yang lainnya, dan sebagian dari mereka menahan

yang lainrtYa."

Nabi SAW lalu bersabda "Aht mengkhawatirkan umatht

dariparapemimpinyangzhalim.Jiluumatlrutelah
meletakJan pedang, malm ia tidak alan dianglat kembali

sampai Hari Kiamat- "t25

13405. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, dia berkata:

Abdurrazzak mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ayyub mengabarkan

kepada kami dari Abu Qilabah, dari Abu Al Ats'ats, dari Abu

Asma Ar-Rahabi, dari Syaddad bin Aus, dia berkata:

Rasulullah SAW bersabda dengan riwayat seperti

sebelumnya, hanya saja ia berkata: Nabi SAW bersabda,

"Aht hanya mengkhawatirlun para pemimpin yang sesat

terhadaP umatht."126

13406. Muhammad bin Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ma'mar menceritakan kepada kami dari Az'Zuhi,ia

berkata: Khabbab Al Arat Al Badri memperhatikan

Rasulullah sAw yang sedang shalat, dan setelatr shalat -
Diriwayatkan oleh Muslim dalam pembahasan tentang al fitan (19), Abu daud

dalarn A t F it an (42 52), dan Ahmad dalam musnadny a @ I 123).

Diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya, (12314') Al Hakim dalam Al
Mustachak, (4t449) dan Al Haitsami dalatn Majma' Az-Zawa'id (5/239)'

IE

t26



$n&AJArtagq/n

yakni shalat Subutr-- ia berkata, *Wahai Rasulullah, aku

telah melihat engkau menunaikan shalat yang tidak pernah

kaulakukan?" Beliau menjawab, "Betul, itu adalah shalat

yang penuh harap dan cemas. Aht memohon tiga hal kepada

Rabb, lantas Dia memberilwn dua hal dan menahan yang

satunya lagi. Afu minta agar Dia tidak menghancurkan kita

dengan sesuatu yang telah menghancurkan umat

sebelumnyo, dan Dia memberilcannya. Alru minta agar Dia

tidak memberikan kehtasaan kepada musuh, dan Dia pun

memberilrannya. Aht lalu minta agar Dia tidak mencampur

lrami dalam beberapa golongan, aknn tetapi Dia tidak

memberilannya."r2T

L3407. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurazzak mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

mengabarkan kepada kami dari Az-Zrtbn, tentang firman
.. Allah SWT, q zu I "Atant Dia mencampurkan kamu

dalam golongan-golongan, " ia berkata: Khabbab bin Al Arat

Al Badri mengawasi Rasulullah SAW, lantas beliau

menuturkan riwayat sebelumnya, hanya saja beliau

bersabda, " Tiga macam. "

13408. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzak mengabarkan kepada karri, ia berkata: Ma'mar

mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, ia berkata:

Aku mendengar Jabir bin Abdullah berkata: Ketika turun

ayat ini kepada Nabi SAW , (r1i'# t;-6 & 3>trt; S,
'#:; i "Katakanlah, 'Dialah yang berkuasa untuk

r27 Diriwayatkan Ath-Thabrani dalam At Kabir (4t65) dan Abu Nu'aim dalart Al
Hilyah(tl36o).
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mengirimkfln adzab kepadamu, dari atas kamu', " Nabi SAW

bersabd4 "Aku berlindung dengan waiah-Mu." .3 e i
{d$ "Atau dari bawah kakimu." Nabi SAW bersabda,

"Aht berlindung dengan waiah'Mu.- &'g:j"Atau Dia

mencampurkan kamu dalam golongan-golongan." Beliau

bersabda, "Yang ini lebihringan."

13409. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu

Utayyah menceritakan kepada kami dari Yunus, dari Al

Hasan, bahwa Nabi SAW bersabda, "Aht memohon empat

hal trepada Rabbku, lantas aht (harrya) diberikan tiga

perkara dan tidak diberikan yang satunya lagi. Aku meminta

lrepada-Nya agar tidak meniadilcan musuh menguasai

umatht dan merampas kehormatan mereka, tidak juga

ditimpa oleh lcelaparan, dan tidak mengumpulkan merela

dalam lcesesatan. Semuanya diberikan kepadaku. Aht lalu

metnohon kepada-Nya agar tidak mencampur merelta dalam

beberapa kelompok, dan sebagian dari mereka tidak

merasakan keganasan sebagian lainnya, namun aht tidak

diberikannya. "t2s

13410. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Sudi, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Alat telah

memohon kcpada Rabblil beberapa hal, lantas Dia

memberilcan tiga hal dan tidak memberikan kepadaht satu

hal. Aku meminta agar tidak teriadi pertumpahan darah di

t28 Muslim meriwayatkan dalam Al Fitan (20), Ahmad dalam musnadnya (1/175),

Ibnu Majah dalam Al Fitan (3951), Al Hindi dalam Karu Al Ummal (31102),

Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (3/60).
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antara umatku, lantas Dia memberilcannya. Alat meminta

agar tidok ada musuh yang menguasainya, dan Dia

memberilannya. Alw meminta agar Dia tidak menyiksa

merela dengan siksaan kcpada umat sebelumnya, dan Dia

memberilrannya. Alw juga memohon agar Dia tidak

menjadikan kcganasan di antara merela, akan tetapi Dia

t i dak memb e r ilanny a. "t29

13411. At Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada karni, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Abu Bakar, dari Al Hasan, ia berkata: Kala

rurun firman Allah SwT, ,i.. ;\ 'F;; 'O-$ "Dan

merasalcon kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang

lain," Al Hasan berkata: Allah berfirman kepada Nabi

Muhammad SAW, sedangkan beliau menjadi saksi bagi

mereka, 6;fr- iJA 9t$i,3# SS JE{ " Perhatitantah,

- betapa Kami mendatangkan tando-tanda lcebesman Kami

silih berganti agar mereka memahami(nya)." Rasulullah

SAW lalu berdiri dan berwudhrq kemudian memohon kepada

Allah SWT agar tidak menurunkan adzab kepada mereka dari

atas atau dari bawatr kaki mereka, tidak mencampur umat-

Nya dan beberapa kelompok, dan sebagian umatnya tidak

merasakan keganasan seb4gian lainnya, seperti yang

dirasakan oleh bani Isra'il.

Lalu turunlah Jibril, ia berkata "Wahai Muhammad, engkau

telah memohon kepada tuhanmu empat perkara" lantas Dia

memberikan dua hal dan menahan dua hal; tidak akan ada

siksa yang turun dari atas mereka, juga dari bawah kaki

r2e Diriwayatkan oleh Muslim dalarnAl Fitan(Lg).
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merek4 karena keduanya khusus bagi umat yang bersatu

dalam mendustakan nabi dan menolak kitab tuhannyq akan

tetapi mereka akan dicampurkan dalam beberapa kelompok,

dan sebagian dari mereka akan merasakan keganasan

sebagian lainnya. Itulah siksa bagi orang yang menetapkan

Al Kitab dan membenarkan para nabi, akan tetapi mereka

tetap disiksa dengan dosa mereka."

Lantas diu,ahyukan kepada beliau, fL Vg 4 ci;S gg

@ 6tii''l "Sungguh, iika Kami ntewctfatkan lamu

(sebelum lramu mencapai kemenangan) maka sesunggthnya

Kami aknn menyiksa mereka (di akhirot)." (Qs. Az-Zukhruf

[43]: a1)

Jibril berkata, "Maksudnya adalah di antara umatmu."

'#15 ,rrrt 6# J "Atou Kami memperlihatkan

kepadamu (adzab) ,-dng telah Kami ancamkan lcepada

m.ereka, " maksudnya adalah adzab yang diturunkan

sementara engkau masih hidup. @ 6t3fi *W "Maka

sesungguhnya Kami berkuasa atas mereka." (Qs. Az-

Zukhruf[a3]: aZ)

Nabi SAW lalu kembali kepada Rabbnya seraya memohon,

"Musibah apakah yang lebih dahsyat daripada alat

menyaksikan umatht saling menyiksa? "

Kemudian diwahyukan kepada beliau, n .;,Ui $i @ j''# n'u.iritr,-iiii@ 'bj:i- { ii t4( 6i.;rg,
@ a+<ii ";r4J,3:; 6j'?K\'-C41 "Atif taam miim.

Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan 6aia)
mengatalran, 'Kami telah beriman', sedang merekn tidak

diuji lagi? Dan sesungguhnya Kami telah menguji oranS-



SurdhNAtlam

orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah

mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia

mengetahui orang-orang yang dusta." (Qs. Al 'Ankabuut

[29]: l-3)

Allah mengabarkan batrwa fitnah itu tidak hanya untuk umat

ini, akan tetapi diberikan fitnah dengan fitrah umat

sebelumnya. Kemudian Dia menurunkan firman-Nyu,6 ,i
@a,!6i ;;ti:, c*4ist;@ 6ilic*;ey
"Katalanlah, 'Ya Tuhanfu, jil(a Engkau sungguh-sunggth

hendak memperlihatlan kepadaht adzab yang diancamkan

lrepada mereka, ya Tuhanht, maka janganlah Engkau

jadilran aht berada di antara orang-orang yang zhalim'."

(Qs. Al Mu'minuun l23l: %-94)

Nabi lalu memohon perlindungan, dan Allah pun

melindunginya, beliau tidak menyaksikan pada umatrya

kecuali persatuan, persaudaraan, dan ketaatan.

Allah SWT kemudian memberikan peringatan kepada para

satrabat Nabi SAW tentang adanya fitnah, dan fitnah itu
'6*;,*'r-t-i;t:6hanya terjadi kepada sebagian manusla 6-A y -'zij=.W.\,

@ yW\ r_#,'ii 6 Y#r, =6'fu l;rL t_ri;€'K'rWt-fi
"Dan peliharalah dirimu dari pada siksaan yang tidak

klrusus menimpa orong-orang yang zhalim saja di antara

lramu. Dan lcetahuilah bahwa Allah amat kcrai siksaan-

Nya." (Qs. Al Anfaal [8]: 25).

Jadi, fitnah itu hanya terjadi pada beberapa sahabat

setelatrnya, dan Allah melindungi yang lainnya.r30

r30 As-suyuthi dalam V,rtab Ad-Dwr Al Man*ur (3119).
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13412. A1 Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Abu Ja'far, dari Ar-Rabi bin Anas, dari Abu

Al Atiyatr, ia berkata: Ketika Jibril datang kepada Rasulullatr

SAW, ia mengabarkan tentang adanya perpecahan serta

perbedaan pada umatnY4 dan hal itu menjadi berat bagi

beliaq maka betiau berdoa "Ya Allah, menanglcanlah

umatht dengan sebaik-baik sisa mereka."r3r

13413. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Al

Aswad menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Luhai'ah

mengabarkan kepada kami dari Khalid bin Yazid, dari Abu

Zubur,ia berkata: Ketika turun firman Allah SWT, '; 3,
'&i , gt:i '# :#- 6 & b"'*\ "Katatrantah, 'Diatah

yang berhtasa untuk mengirimlron adzab kepadamu, dari

atas'r " ._.

Rasulullah SAW bersaMa, "Alat berlindung kepada Allah

darinya.- Allah berfirman, 
'{SS 4 * J "Atau dari

bawah kaHmu" Beliau berkata "Aku berlindung kepada

Allah darinya." Allah SWT berfumarL e #- $ "Atou

Dia mencampurlcan kamu dalam golongan'golongan."

Beliau berkata, "Ini lebih ringan."

Seandainya beliau meminta perlindungan darinya, niscaya

Dia akan melindungi nya.r3z

13414. A[ Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Mu'ammal Al

r3r Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam ls-^Sznan Al Kubra (8149), dan lafazh

miliknya adalah dengan menggunakan huruf ta'.

'32 As-suyuthi menyebutkannya dalam Ad-htrr Al Mantsur (3/17) dan Ibnu Katsir

dalam tafsirnya (61 6l).
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Bashri menceritakan kepada kami, ia berkata: Ya'qub bin

Ismail bin Yasar Al Madini mengabarkan kepada kami, ia

berkata: Zaid bin Aslam menceritakan kepada kami' ia

berkata: Ketika turun firman Allah SWT, 6 & brrt'; 3,

ir;;b,'9.16';5 # *5'&; e6tli''{* i;.
U. ,";J(''f;; "Katalunlah, 'Dialah yang berkuasa untuk

mengirimkan adzab lcepadamu, dari atas lramu atau dari

bawah kadmu atau Dia mencampurkan kamu dalam

golongan-golongan (yang saling bertentangan) dan

merasalran lrepada sebagian kamu keganasan sebagian yung

lain'," Rasulultah SAW bersabd4 "Janganlah kalian

kembali kepada kehtfuran setelahku, yang sebagian dari

kalian memuhtl leher yang lain dengan pedang!" Mereka

lalu berkata, "Kami bersaksi bahwa tidak ada ilah yang

berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan engkau

-adalah Rasulullatr!" Beliau menjawab, "Betul-" Sebagian lalu

berkata, "Tidak demikian selamanya'" Lalu turunlah firman

Arlah swr, -tt'k; c$|i'# *;-6&}rt';'i,
,1;:,,;S fit,'d;. ";li'Fg,'i-;; 

(;+'?r;t- I #iti97
Kr" tl i;';r:k iti +4K@'oilfr-W *Si
@ l;ir s'?r"i*r.trJ@ s{4"xoto*ontah, 

'Diatah

yang berhtasa untuk mengirimlan adzab kepadamu, dari

atas l(flmu atau dari bavvah kakimu atau Dia mencampurlmn

lramu dalam golongan-golongan (yang saling bertentangan)

dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian

yang lain. Perhatikanlah, betapa Kami mendatangkan tanda-

tanda kebesaran Kami silih berganti agar mereka

memahami(nya)'. Dan kaummu mendustakannya (adzab)

padahal adzab itu benar adanya. Katakanlah, 'Aku ini
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bulanlah orang yang diserahi mengurus urusanmu'. lJntuk

setiap berita (yang dibau,a oleh rasul-rasul) ada (walau)

terjadinya dan kclak lwmu alan mengetahui'. "133 1qs. Al
An'aam 16l:65-67)

Kedua: Berpendapat batrwa sebagian atrli syirik, dan sebagian

lagi ahli Islam.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut ini:

13415. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid bin
Nashr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al
Mubarak mengabarkan kepada kami dari Harun bin Musa,

dari Hafsh bin Sulaiman, dari Al Hasan, tentang firman Allah
swT, y *1'rJ;; u$:i'& -;-S& brt'; 3

$$5"Kotol*nloh, 'Dialah yang berkuasa untuk
mengirimkan adzab kcpadamu, dari atas kamu ataa dari
bawah kaHmu', " ia berkata, *Inilah kaum musyrik." '&4,-5

g ;Y 'f:;, ir$; fri "Aro, Dia mencampurt<an kamu

dalam golongan-golongan (yang saling bertentangan) dan

merasalan kepada sebagian komu keganasan sebagian yang
lain," ia berkata, *lnitah kaum muslim."l34

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang lebih tepat 
-menurutkami- adalah, Allah SWT mengancam ahli syirik dengan ayat ini.

Ayat ini ditujukan kepada mereka karena ayat ini diungkapkan di
antaraberita tentang mereka. Allah SWT sebelumnya berfirman, dJ; .6

t';KA .e)\ b6;;;9, €# ti? frii-;S ,rAL i K*-
Diriwayatkan oleh Al Bukhari drJam Al Fitan (7071). Muslim dalam Al Iman
(l19, 120), dan Ahmad dalam musnadnya(1230).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (a/1310).

t33

134
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@ |'f$'6"3 
"3 

,l; q; W.';i $
"Katalrnnlah,'Siapalrah yang dapat menyelamatlran

@
kam

t..rr*li
u duri

bencana di darat dan di laut, yang kamu berdoa kepada-Nya dengan

rendah diri dengan suara yang lernbut (dengan mengotakon),

"sesungguhnya jika Dia menyelamatkan kami dari (bencana) ini,

tentulah lrami menjadi orang-orang yang bersytkur".' Katakonlah,

'Allah menyelamatkan kamu dari bencana itu dan dari segala macam

kesusahan, lcemudian kamu kembali mempersekutukan-Nya'. " (Qs. Al
An'aam [6]:63-64)

Lantas pada ayat selanjutnya Allah SWT berfirman, -*,4:ig
U:f ';t &-j, "Don kaummu mendustakannya (adzab) padahal

adzab itu benar adanya. " (Qs. Al An'aam [6]: 66)

Jadi, tidak dibenarkan bagi kita untuk menyatakan bahwa

kaum mukmin adalah yang mendustakan. Jika demikian, apalagi ayat

yang kita bahas terdapat di antara dua ayat tersebut, maka jelaslah

bahwa'ayat yang kita bahas ini merupakan bentuk ancaman untuk

kaum syirik yang telah Allah ceritakan, hanya saja ancaman tersebut

berlaku secara umum, yaitu bagi setiap orang yang menempuh jalan

mereka, yakni menyelisihi Allah dan Rasul-Nya" serta mendustakan

ayat-ayat Allah.

Adapun khabar yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW,

balrwa beliau bersabda, "Aht meminta Rabbht tiga hal, lantas Dia

(hanya) memberilran dua perkara, serta menalun satu perkora lagi."
Bisa saja riwayat tersebut turun pada waktu itu, sebagai ancaman

untuk orang-orang musyrikin, seperti yang kami jelaskan, juga mereka

yang satu jalan dengan mereka, lantas Nabi SAW memohon kepada

Allah agar melindungi umatrya dari siksa yang menimpa umat atas

kemaksiatan yang mereka lakukan. Allah SV/T pun melindungi
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mereka dengan doanya dari kemaksiatan yang mengakibatkan siksa

yang empat, narntrl ternyata hanya melindungi mereka dari dua

darinya.

Kelompok yang menafsirkan bahwa maksud ayat tersebut

adalatr umat ini, berpendapat bahwa di antara umat ini ada yang akan

melakukan kemaksiatan yang menimbulkan kemarahan Allah SWT,

seperti kemaksiatan umat sebelumnya, yakni penentangan dan

kekufuran, maka turunlah siksa dan bencana seperti yang diturunkan

kepada mereka.

Demikian pula yang dinyatakan oleh Abu Al Aliyah dan yang

sependapat dengannya, "Dua siksaan datang setelah 25 tahun dari

masa Rasulullah SAW, lalu tersisa dua hal lagi, yakni penenggelaman

dan perubahan bentuk. Hal itu karena diriwayatkan dari Rasulullah

SAW, beliau bersabda, 'Alan ada pada umat ini penenggelaman,

perubahan bentuh dan pelemparan dengan batu. Juga alan ada suatu

lrelompok yang bermalam dalam keadaan lalai, kemudian pada pagi

horinya mereka berubah meniadi kera dan babi'."

Jika demikian, tidak lagi bahwa hal itu serupa

dengan umat yang telah membangkang Rabb mereka dan

mendustakan ayat-ayat-NYa.

Makna tersebut diriwayatkan dari Abut Aliyah dan Ubay.

13416. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki'

menceritakan kepada kami -Su$an 
menceritakan kepada

kami, ia berkata: Ubay mengabarkan kepada kami- dari

Abu Ja'far Ar-Razi, dari At-Rabi, dari Abu Al Aliyah, dari

Ubay bin Ka'ab, tentang firman Allah SWT, 6$i;rt; 'S

e'4 1{r;5 # *'l'3e; u$1i"'{* a.
"Katalwnlah, 'Dialah yang berhnsa untuk mengirimkan
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adzab kepadamu, dari atas kamu atau dari bawah kakimu

atau Dia mencampurknn kamu dalam golongan-golong4n,"

ia berkata, ..Empat macam, dan semuanya siksa. Semuanya

terjadi sebelum Hari Kiamat Siksa yang dua telah terjadi

dalam waktu 25 tahun setelah wafat Nabi sAW, mereka

dicampurkan dalam golongan-golongan, dan sebagian dari

mereka meftNakan keganasan sebagran lainnya. Demikian

pula yang duq pasti akan terjadi, yakrri ditenggelamkan dan

. rrl35
raJam.'

rakrvil firman Allah: 6ifr- tr$ *Si '1F' 35 $f
(Perhatikanlah, betapa Komi mendatangkon tanda-tanda kebesaran

Kami silih berganti agar mereka menahamifnyaJ)

Abu Ja'far berkata: Allah swT menyatakan kepada Nabi

Muhammad SAW, "Wahai Muhammad, perhatikanlah dengan mata

hatimu bagaimana Aku membantah mereka yang mendustakan Rabb

mereka serta membangkang nikmat-Ku yang ditimpahkan kepada

mereka, serta ayat-ayat yang datang silih berganti kepada mereka."

6i6- ;{}A "Ago, mereka memahami(nya)," maksudnya

agar mereka mengambil petajaran darinya dan berhenti dari perbuatan

yang menimbulkan kemarahan Allah SWT, yalmi menyembatr berhala

dan patung, serta mendustakan kitabullah dan Rasul-Nya'

coc

r35 Diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya (51134,135) Ibnu.Al Jauzi dalam

zad At'Masir (315g),dan Al Haitsami dalam Majma'Az-Zau,a'id (7121).
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F&j@

"Dcln l<ntrwnu mendrctalcarmya (adzab) padalwl adzab iat
benar adauy* Katalcanlah,'Allot iniful<frnlah orang yang
disqahi mengurus urusarurvu'. Unfrtk setiap bqita (yang

dibawa oleh rastrl.rastl) adn (wakar) eriadinyo ilan l<Elak

l@flw dlran mengetaltui."
(Qs. Al An'aam [6h 66.621

- rakwi[rirman Aila.h: ,FaF* Lti j,"ui';, ff;, +4K;'bA:' :;',3 W F & @'rran kaummu mcndustokannya

fadzabJ padahal adzab itu benar adanya Katakanlah, ,,Aku ini
bukanlah orang yang diserahi.mengurus utusonmtln [Intuk setiap
berin lyang dibawa oleh rosul-rasulJ ada [waktuJ terjadinya dan
helok kamu akan mengetahul)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT menyatakan, "Wahai
Muhammad, kaummu mendustakanmu atas janji dan ancaman yang

engkau kabarkan, padatral itu memang benar 
-atas 

kesyrikan yang

mereka lakukan-, siksa yang turun dari atas, juga dari bawah, dan

mereka dicampurkan dalam beberapa golongan, lalu sebagian dari
mereka merasakan keganasan sebagian lainnya. Itulah kebenaran yang

tidak diragukan, yang akan terjadi selama mereka tidak bertobat dan

tidak meninggalkan kemaksiatan serta kesyirikan, untuk menuju
ketaatan dan keimanan kepada-Ku."

,fa{* fi S "Katol(anlah, 'Aht ini bulantah orang yang
diserahi mengurus urusanmu'. " A[ah SWT menyatakan, "Katakanla]r

at':2
-A r-lJ)sur.r
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kepada mereka wahai Muhammad, 'Aku sama sekali bukan penjaga

atau yang mengawasi kalian, aku hanyalah rasul penyampai risalah'."
u4::., 

t
-p t, ,ft"(Jntuk setiap berita (yang dibawa oleh rasul-

rasul) ada (woldu) terjadinya," maksudnya adalatr waktu yang telatr

ditetapkan di sisi-Nya, maka terbukalah tirai kebenaran dari
kedustaan.

< ,.fa .t,
dJ,rrd ,-r;'.6 "Dan kelak kamu akan mengetahui," wahai

orang-orang yang mendustakan! Kelak kalian akan mengetahui

kebenaran berita yang kubawa, berupa ancaman tentang adanya siksa

Allah SWT kepada kalian.

Akhirnya mereka melihat hal itu dengan mata kepala mereka

sendiri. Mereka pun ditumpas dengan tangan para kekasih Allah dari
kalangan mukminin.

Makna tersebut sama seperti yang dinyatakan oleh para ahli
tafsir. ;,.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan makna tersebut adalah:

13417. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, ia
berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritak4n kepada kami dari As-
Sudi, tentang firman Allah swT, "'6:f 'fi trj .:,, ilK;
"Dan laummu mendustakanrrya (afuab) padahal adzab itu
benar adanya, " ia berkata, "Kaum Quraisy mendustakan Al
Qur'an, padahal itu adalah haq. Adapuryil wakil artinya yang

menjaga. Maksud firman Atlah SwT, "5i! F :Fl adalah,

berita Al Qur'an itu terwujud pada perang Badar, yakni siksa

bagi mereku.t;136

"u Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya@/1313).



TatstuAh:Ihafuti

13418. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifah menceritakan kepada karni, ia berkata: Syibl
menceritakan kepada kami dari Ibg. Abu Najih, dari

Mujahid, tentang firman Allah SWT, W F &: "(Jntuk

setiap berita (yang dibawa oleh rasul-rasul) ada (waku)

terjadirrya, " bahwa maksudnya adalatr unnrk setiap berita ada

wujudny4 baik di dunia maupun di akhirat. $# :i'6
"Dan lcelak lamu alan mengetahui, " maksudnya adalah apa

yang ada di dmia akan kalian lihat, dan apa yang ada di

akhirat akan nampak untuk kalian.l3T

13419. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah

bin Shalih menceritakan kepada kami dari Muawiyatr, dari

Ali bin.Abu ThalhalL dari Ibnu Abbas, tentang firman Allatr

SwT, T* F &l.dia berkat4 "Maksudnya adalah, untuk

setiap berita ada hakikatnya."I38

13420. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepada kami, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepada karni, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepadaku dari bapaknya. dari Ibnu Abbas,

tentang firman Allah SwT, 'o{i 3'r1lr"}* F,Fl "(Jntuk

setiap berita (yang dibawa oleh rasul-rasul) ada (walau)

terjadinya dan kelak kamu akan mengetahui," dia berkata,

'Maksudnya adalah wujudnya baik di dunia maupun di

akhirat."l39

t37 Ibnu Abu Hatim dalam aftirnya (4ll3l4) Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
UyunQll29).

r38 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (4ll3l3).
r3e Al Mawardi dalam An-Nulrat wa Al Uwn (ADr.



SwahNArlaam

A1 Hasan menafsirkan hal itu dengan fimah yang terjadi di

antara sahabat Nabi SAW.

l342L Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid bin

Nashr menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Mubarak

mengabarkan kepada kami dari Ja'far bin HgWan, dari Al

Hasan, dia membaca firman Atlah SwT, 4frJ 
F :fJ

"(Jntuk setiap berita (yang dibor'va oleh rasul'rasul) ada

(wawu) terjadinya," ia berkata' "siksanya itu tertatran, lantas

ketika seseorang melalorkan dosa, siksanya itu

dilepaskan."lao

oeo

4\*fr e' ,.* ;;ftai);e'bj*y-t-$i -56v

e dH;ti3A 3"#'5G bft$i {i*f-W::r *t
u 1t oaq

i4+lalt 4Al
" D en aD abilfl t<frnru melihat orumg' ot (mg netnp u olok'

ololdrarr dyot.dyat Kami, mal<a tinggall@rlah metel<a

sehinga ms eka metrticar al<an p etrticar aart y artg lain.

Dan iil<a syetnn metriladil<art l<mw fuOa (Alcm lmangmt

ini), mal<a jafiganlah l<firnl fuduk bqsano u(mg otang

ycrng zlwlim itu. sesudah tnringat (al<4r.lmangart itu)'"
(Qs. Al Art'aam [6]: 68)

r0 lbid.
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ralcwil lirman Allah: -i;3 ,ilt, W:1 a |iafrr-$i'ofi $b

;;$'i dHtti'':, 35 f"d;lti'Lgi- CgW *-i eiifr &
i*lei @an apabila kamu nielihat orangarang memperolok-

olokkan ayat-ayat Kami, maka tinggalkanlah mere*a sehingga

mereka membicorakan pembicaraan yang lain. Dan iiko syetan

menjadikan kamu lupa [akan larangan iniJ, maka ianganlah kamu

duduk bersama orangorong yang zhalim itu sesudah teringat [akan

larangan itu).

Abu Ja'far berkata: Allah SWT menyatakan kepada Nabi-

Nya SAW, "Wahai Muhammad, jika engkau melihat kaum musyrik

memperolok ayat-ayat Kami yang Kami turunkan kepadamu."

Maksud kata al khaudh dalam ayat tersebut adalah

memperolok-olok dan mendustakannya.

'# ,j;t "Maka tinggalkantah mereka," maksudnya

berpaling dan beranjaklah dari majelisnya.

::tr *-, e i;*E {i"s'hi'ggo mere*a membicara*an

pembicaraan yang lain," maksudnya pembicaraan selain memperolok

ayat-ayatAllah SWT.

btli 'ei1i-li$ "Daniika syetan meniadilan lamu lupa,"

maksudnya lupa akan larangan duduk-duduk bersama mereka kala

memperolok-olok ayat Allah, lantas kamu mengingatnya, maka

menyingkirtah dari mereka dan janganlah duduk-duduk bersama

orang-orang dratim yang memperolok-olok ayat Allah SWT.

Itutah makna zhalim dalam ayat tersebut.

Malma tersebut sama dengan yang dijelaskan oleh atrli tafsir.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:
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13422. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdunazzak mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

mengabarkankepadakamidariQatadah,tentangfirman
Alrah swr, 'rtLE g f ,rF qg:; e'btL#-tfi 

";fi 
$b

w *;* 4,,Dan apabila *amu melihat orang-orang

memperolok-olokJanayat-ayatKami,malatinggallranlah
mereka sehingga mereka membicaralan pembicaraan yang

lain," ia berkata, *Allah SWT melarang duduk-duduk

bersamaorang.orangyangmemperolok.olokayatAllahdan

mendustakan-Nya.Jikaiamemanglupa,makajanganlalr
duduk bersama orang-orang ztralim tersebut setelah

mengingabrYa kembali. " 
la I

13423. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhnmmad bin Tsarn menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Qatadah,

dengan riwaYat Yang sama.lo2

13424. Ibnu Basyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Mu'ammal menceritakan kepada kami, dia berkata: Sufyan

menceritakan kepada kami dari As-Sudi, dari Abu Malik dan

Said bin Jabir, tentang firman Allatl SWT, i.$i '8 $b

$);e'li#- "Dan apabila kamu melihat orang-orang

memperolok-olokkannydt-ayatKami,"iaberkata'
..Maksudnya adalatr, 'Mereka mendustakan ayat-ayat

Kaml:.:r143

r4r Abdunazzak dalam tafsirnya (2154), Suffan Ats-Tsauri dalam tafsirnya (hal'

108) dari Sa'id bin Jubair, dr- Al Qi[thubi dalam Al Jami' li Ahlram Al Qur'an

112

I't3

(7n2).
Ibid.
IbnuAbuHatimdalamtafsirnya(4ll3l4)danSusanAts.Tsauridalam
tafsirnya (hal. 108).
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13425. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Sudi, tentang firman Allatr SwT, $);4l'rL4-i2$i i$, ri$
'':, i;7,1i ljij)i 4$tig$ *t eii{ e # i;t
'"ltfii ;Ai'{ 6-ili 'lDon apabila kamu melihat orirg-

orang memperolok-olokkan cyat-ayat Kami, malca

tinggalkanlah mereka sehingga merelra membicarakan

pembicaraan yang lain. Dan jika syetan menjadilcan lcamu

lupa (akan larangan ini),m aka janganlah lamu duduk

bersamo orang-orang yang zhalim itu sesudah teringat (akan

larangan itu)," ia berkata, "Kaum musyrik jika duduk-duduk

bersama kaum mukmin, maka mereka akan mencela Nabi

dan Al Qur'an. Allah SWT pun memerintahkan mereka

untuk tidak duduk-duduk bersama mereka hingga beralih ke

pokok pembicaraan yang lain."ts

Adapun maksud firnan Allah SwT, 'd:{ti 6i1*i-t1$ "Don

jika syetan menjadikan kamu lupa," ia berkata, "Maksudnya

adalah, 'Kami telah melarangmq lalu kamu duduk bersama

mereka, maka jika kamu ingat, beranjaklah dari majelis

t€rsebut'."

13426. Al Mutsanna menceritakan kepadakra ia berkata: Abu
Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada karni dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujahid, tentang firman Allah SWT, W); A'itsb'i-"Orong-

I'r4 lbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (4ll3l4).
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orang memperolok'olokkan nyat-ayat Kami," ia berkata,

"Maksudnya adalah,' Mendustakan ay at- ay at Kami'' " I 4 5

13427. Yahya bin Thalhah Al Yarbu'i menceritakan kepadaku, ia

berkata: Fudhail bin Iyad menceritakan kepada kami dari

Laits, dari Abu Ja'far, ia berkata, "Janganlah kalian duduk-

duduk bersama orang-orang yang selalu mempertentangkan

kalian, karena mereka adalah orang-orang yang memperolok-

olok ayat Allah.-146

13428. Al Mutsanna menceritakan kepadakrl ia berkata: Abu Shalih

menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah bin Shalih

menceritakan kepada kami dari Ali bin Abu Thalhah, dari

Ibnu Abbas, tentang firman A[ah SWT, 3t # t-$i',rfi 6V

A$ e "Dan apabila kamu melilnt orang-orang

memperolok-olokJrnn oyat-oyat Kami-" Juga '$;' i'-$f itt
tjfi fr> " Se sungguhrry a or ang-orang yang meme c ah-b elah

agama-Nya." (Qs. Al An'aam til, rsg) l"eq tti? \3K15
"U;,rt: 

?it|(, )i b\;g$ 1:';:; "Daniangantah knmu

menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih

sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereko. " (Q.,

Aali 'Imraan [3]: 10s) tueu i ,]p {; 'u,$ '*5 '3

"Tegal*onlah agama dan ianganlah kamu berpecah-belah

tentangnya." (Qs. Asy-syuuraa [a2]: 13) Serta yang serupa

dengannya dalam At Qur'an. Ia berkata, *Allah SWT

memerintahkan kaum mukmin untuk bersatu dan melarang

ra5 Lihat kitzb At Jami' li Ahkam Al Qur'an karya Al Qurthubi (7112)'
,* Al eurttrubi dalam kitab Al Jami' li Ahkam Al Qur'an (7112),Ibnu Athiyah

dalarn Al Muharrar At wajiz Ql3O5), dan Zad Al Masir karya Ibnu Al Jauzi

(3t62).
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mereka berpecah-belah, Allah SWT pun mengabarkan bahwa

kaum sebelum mereka hancur karena pertikaian dan

perdebatan dalam agatrra."r 
47

13429. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: AI Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Jr.a,j, dari Mujahid, tentang firman Allah

swr, Cri)a. e 6lQ '"ji aI ri$ "Dan apabita tsmu

melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat Kami, "

dia berkata, "Mereka memperolok-oloknya."

Dia pun berkata "Rasulullah SAW dilarang duduk-duduk

bersama mereka, kecuali saat lupa" dan jika beliau ingat

maka sebaiknya berdiri (pergi dari mereka)."I48

Demikianlah makna firman Allah SwT, 'b;b#-rji'ofi $b

ti bESi 6i5i1ig'.* *.ieii| e'# 
"q/zt 

$);et**,*-tr,Pfo rJ, -tr d\:+rrr,- Vl9 .o1p ?-* er*fr tF l* €y
i^;:iet ;fii '{ ts'hri '& LL "D,, opo,apabila kamu

rnelihat orang-orang memperolok-oloklran nyat-cyat Kami,

malra tinggallranlah mereka sehingga mereka membicarakan

pembicaraan yang lain. Dan jika syetan menjadikan kamu

lupa (alcan larangan ini), maka janganlah kamu duduk

bersama orang-orang yang zhalim itu sesudah teringat (alcan

larangan itu)."

Ibnu Juraij berkata, "Kaum musyrik duduk bersama Nabi

ingin mendengarkan dariny4 lantas jika mereka

mendengarkan maka mereka mengejeknya. Akhirnya

hrrunrarr ayar, '# ,ilt $)1 e $;a#-t$i ay $$'oan

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (4/1314).
Al Qurthubi dalam kitab I I Jani' li Alrkan Al Qur'an Qllz).

117
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apabilatca,,umelihatorang.orangmemperolok-oloklran
ayat' ayat Kot i, tnoka tinggallcanl ah mer eka"''' "

13430. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakarrkepadakami,iaberkata:Suffanmenceritakan

kepadakamidariManshur,dariMujahid'tentangfirman
Allah swr, $); e';tia#-".$ 

"rfi 

(t$ " Don apabila *amu

melihator(mg.orangmemperolok.ololr]anayat-ayatKami,,,

ia berkata, avlereka mendustakanny 
^'t>r4e

13431. Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah

menceritakankepadakamidarilsra,il,dariAs.Sudi,dari
Abu Matik, t€ntang firman Allah SWT, 'b;?'#-ie-$i i$' $y

"rr 
*i'ril7''6 ? ;;t'W:; -i"Dan apabita kamu

melilutor(mg-orangmemperolok-olok]ranoyat-oyatKami,

malratinggalkoilahmerelrasehinggamerekomembicaralran

. pembicaraan yory lain," bahwa maksudnya adalah kaum

musyrik. ;;rt i d,br\ '-t:, 35' fi ';jqfi ii1;' tilS

i*-'{gt "D@rjika syetan meniadikan lcamu lupa (alan

larangan ini), maka ianganlah lcamu duduk bersama orang-

orangy(mgzhalimitusesudahteringat(atranlaranganitu),,'

maksudnya adal& ..Jika kamu lupa' lalu mengingatnya,

maka janganlah kanru duduk bersama mereka"l50

ooo

SwahAJAtlarrrn

a Qll3l4)dari As-Sudi' Abu Malik' dan Said

bin Jubair.
t5o lbnu Abu Hatim dalam tafsirnya(4ll3l4,l3l5)'
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#; r.* u .<:I+ b'btli- OJi'& ('5

Ofi.;{fi{k;
"Dorr fidak adn Pefiffisgwrgiawaban sedikit pm atas

orcmg-orcmg yat\gbqtakwa terhadap dosa rnqelra; al<fln

tctapi (l<ewaiiban nrr:el<a idlah) mengingatlcmt agar ntsela
bqtakwd."

(Qs. A[ Art'aam [6]: 69)

Tatrwil lirman Allah: x* e -44 bt;frO-$i',F61
<r;ft- ;iJe A'-; 4i (Dan tidak ada pertanggungiawaban

sedikit pan atos orang4rang yang bertakwa terhadap dosa mereka;

akan tetapi [kewajiban mereka ialahJ mcngingatkan agar mereka

bertakwa).

Abu Ja'far berkata: Altah SWT menyatakarl "Barangsiapa

bertal$a kepada Allah dan taat dalam perintatr serta larangan-Nyq

maka mereka tidak ada pertanggungiawaban sedikiptrn atas dosa

orang-orang yang memperolok-olok ayat-ayat Allatl SWT, jika

mereka masih ada perasaan tidak ridha terhadap perbuatan orang-

orang yang memperolok-olok ayat-ayat Allah SWT, dan hendaknya

mereka berpaling dari pembicaraan orang-orang yang memperolok-

olok ayat-ayat Allah SWT."

Lafazh ,sf'llr dan 'ih, maknanya sarna, yaitu

mengingatkan.

l*rfazh ,sfh, dapat dibaca rafa' dan nashab. Jika dibaca

nashab maka maloranya seperti yang kami sebutkan, yakni, hendaklatt

mereka berpaling kala mengingat perintatr Allah. Sedangkan jika
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dibaca raJta', maka mala,nya adarah, tidak ada tanggung jawab bagi
orang yang bertakwa, karena mereka tidak berpaling, akan tetapi yang
dimaksud dengan berpaling di sini adalah mengingatkan perintah
Allah agar mereka bertakwa.

Telatr diriwayatkan bahwa Nabi sAW hanya diperintatrkan
berdiri dari majelis kaum musyrik ketika mereka memperolok-olok
ayat Allah, karena sikap tersebut 

-tenfunyr- dibenci oleh mereka.
Allah swr menyatakan kepada beriau, "Jika mereka memperorok-
olok ayat Allah, maka beranjak dan berdirilah, agar mereka menjaga
diri dari sikap memperolok-olok ayat Aflah, dan meninggalkannya.,,

Riwayat-riwayat yang menjelaskan har tersebut adalah:

13432. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan
kepadaku dari Ibnu Jurarj, ia berkat4 "Kaum musyrik duduk
bersama Nabi SAW ingin mendengarkan (pembicaraan)nya,''" 
dan jika mereka mendengar maka mereka menghinakannya.

lT:*.*yrah firman Allah swr, ,e-{,}fi.i$i iit, ri$* *r-v |i$fr {* ;* &;E $17 'Dan apabita kamu
melihat orang-orang memperorok-ororrkon ayat-ayat Kami,
mala tinggalkanrah mereka sehingga mererm membicararran
pembicaraan yang rain'. Maksudnya adalah, jika mereka
memperolok-olo*J<an, maka beliau berdiri, sehingga akhirnya
mereka berkata, 'Janganlah karian memperolok-orok, agar
beliau tidak berdiri'.',

Demikianlatr makna firman Allah SWT, <r;r-;{i:J .Agar

mereka bertalcwa,,, yakni menjaga diri sehingga tidak
memperolok-olokkan. Lalu beliau berdiri, kemudian turunlatr
firman Allah swr, x* e _tLG A.o;ii_<rji:F 6i
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"Dan tidak ada pertanggungiawaban sedikit pun atas orang-

orang yang bertahna terhadap dosa mereko."t5t Maksudnya

adalatr jika mereka telanjur duduk dengan mereka. Akan

tetapi janganlah kalian duduk-duduk bersama mereka.

Setelah itu hukum dalam ayat tersebut dihapus di Madinah,

dengan firman Allah SWr ini, riyll $ii AiL;1;d53i
4tiii #. ;i1, t# fi qY#l U,fKi ;"1 4-ti'g

iJ$ 6l :fry""* g-$"Dan sungguh Attah ietah

menurunkan kchtatan kcpada lcamu di dolam Al Qur'an

balrwa apabila kamu mendengar ryat'ayat Allah diinglcari

dan diperolok-ololckan (oleh orang'orang lafir), maka

janganlah kamu duduk beserta mereka, sehingga merelra

memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya

(fulau kamu berbuat demikian), tentulah kamu serupa

dengon mereka. " (Qs. An-Nisaa'a' [a]: la0)

13433. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Sudi, tentang firman Allah SWT, er'b;ft- <r-$i :9 6i
,6 i -+.1+ "Dan tidak ada pertanggungia'ntaban

sedikit pun atas orang-orang yang bertalwa terhadap dosa

mereka," ia berkata, "Maksudnya adalah terhadap dosa

orang-orang kafu. Ayat, AL-; ;r?iimahsudnya adalah,

'Akan tetapi jika engkau diingatkan, maka berdirilatr' ;{1:t
3:4 maksudnya adalah, 'Agar mereka menjaga diri,

sehingga tidak berlaku buruk di hadapan kalian, yakni ketika

mereka melihat kalian dan kalian tidak duduk-dudtrk bersama

r5r Lihat Al Muharrar Al Wajiz karya Ibnu Athiyatr Q13M,305) dan As-Suyuthi
dalamAd-Durr Al Mantsur (3Dl).
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mereka, maka mereka akan merasa malu terhadap kalian,

lantas mereka tidak akan memperolok-olok lagi'. Kemudian

ayat tersebut dihapus hukumnya oleh Allah SAW, Dia
melarang mereka duduk-duduk untuk selamanya dengan

mereka. iKr- if ,{;-t.'g BI;1 ,$fr OHJLf535(* 'Don sungguh Attah telah menurunknn kchtatan lepada
lramu di dalam Al Qur'an bahwa apabila kamu mendengar

ayat-ayat Allah diingkan'. " (Qs. An-Nisaa'a' [4]: 140)ts2

13434. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujatrid, tentang firman Allah SWT, ir'b;{- <rji :F 6;
*1 q -<:.1+ "Dan tidak ada pertanggungiawaban

sedikit pun atas orang-orang yang bertalava terhadap dosa

mereko," maksudnya adalah, "Jika mereka duduk, namun

..- janganlatr kalian duduk bersama mereka."l53

13435. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari
Mujatrid, dengan riwayat yang sama.l5a

13436. Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata: ubaidillatr
menceritakan kepada kami dari Isra'il, dari As-Sudi, dari
Abu Malik, tentang firman Allah SWT, Ai,rtO_5('&C,j

Aa; a+1; 
^* 

4 .tJ4 "Dan tidak ada
pertanggungioutaban sedikit pun atas orang-orang yang

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (411316,l3l7).
As-suyuthi dalarn Ad-Durr Al Mantsur (3Dl), dan ia tidak menyandarkannya
kepada seorang pun.
Ibid

t52
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bertalcwa terhadap dosa mererra; akan tetapi lkewajilan
merelra ialah) mengingatrran," ia berkata, "Maksudnya
adalatr, 'Jika kamu telah melakukan hal tersebut, maka bukan
tanggung jawabmu jika mereka tetap memperolok-orok ayat
Allah 5ry1':.:rlss

ooo

iy;rt Arfr 6fi # *, t di a_ji ;3

VrtJ ;i'b j;i, $'USi U; ii -- i#br- J OrJe ds-df C

l(i"i;iiLt'i ai:5r:uu # A 4fi -":1;KqV=i A$i Aii
uDan tinggallrarrlah orang.uang yang menjadilan qgafivl
mqel<a sebagai moin-main dfrrl senda.gtnau, dan mselca

telah ilitipu oleh l<ehidupmt ilunia. p uingatlranlah (rnqela)
derrgan Al Qtn'an itu agm masing-masing diri tidak
dijmurnul<ilrr l<e ilalarn nsal<a" l<mena pubuatannya

sendiri. Tidak al@r. adabagtnya pelindung dnn tidak Fala
petnb,,'i 

"yataat 
selain dmipada Nlah. Dan jil<a ia menebus

ilengan segala firc@ctm l*k."an pun, niscaya tiilok alwrr
diterima itu ilflripadfirya. Mqel,a it,iah ordr.g.orcmg yang
dii murn^l<ilrJ l<e ilalam ns alta. B ast mq elra ( d*ediat<art)

rsi Ibnu Abu Hatim dalam tafsirny a (4/1316).

-@
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mit,uman dori air yarJg sedmrg mendidih dan adzAFymrT
pedihdisebabl<ilrll<elaf iranrnqel<nilalwlu.u

(Qs. Al An'aam [6]: 70)

Tatrwil lirman Auah: fit # *: 'VlAt a-$i $',
n6 A ,isq tr, J:,:$ 6 ,*p{qaili2,#ii ){fr
U 1t Uj il -r. i @an tinggalhanlah otangorang yang

menjadikan agamt mereka sebagai main-main dan senda-gurau,

dan mereha telah ditipu oleh kehidupan dunia Peringatkanlah

ftnerekal dengan Al Qur'an itu agar masing-masing diri tidak
dijerumuskan he dalam neraka, harena perbuatannya sendirl Tidak
akan ada baginya pelindung dan tidak pulo pemberi syafaat)

Abu Ja'far berkata: Allatr SWT menyatakan kepada Nabi

Muhammad SAW, "Tinggalkanlatr mereka yang telatr menjadikan

E ma Allah serta ketaatan kepada-Nya sebagai main-main dan senda-

gurau. Jika mereka mendengarkan ayat Allatr atau dibacakan kepada

mereka, mereka menjadikannya sebagai mainan, maka berpalinglah
dari merek4 karena Aku selalu mengawasi mereka. Aku selalu akan

membalas serta menyiksa atas apa yang mereka lakukan, atas sikap

mereka yang tertipu dengan perhiasan dunia, dan atas sikap mereka
yang melupakan Hari Kembali setelah kematian."

Riwayat-riwayat yang menjelaskan makna tersebut adalatr:

13437. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari
Mujatrid, tentang firman Allah SWT, V14i aji $S

611 $ #-l "Dan tinggallcanlah orang-orang yang

rcI
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menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda'

gurau," ia berkata, "Ayat itu seperti firman Allah SWT,

@ 64 frlL iit o)1 'Biartrantah Aku bertindak

terhadap orang yang Aku telah menciptakannya sendirian'."

(Qs. Al Muddatstsn P\:1l)tt'
13438. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujatrid, dengan riwayat yang sama'157

Ayat tersebut telatr dihapus hukumnya oleh firman Allatl

swr, l#* L" '"-,#;i ilisff "Maka bunuhtah

orang'orang musyrikin itu dimana saja lamu jumpai

mereka." (Qs.At-Taubatr [9]: 5)

Demikian pula yang dinyatakan oleh beberapa ahli tafsir.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalatr:

13439. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Hajjaj bin

Al Minhal menceritakan kepada kami, dia berkata: Hammam

bin Yahya menceritakan kepada kami dgi Qatadah, tentang

rirman Allah swr, fit# i7r itlAi aii ;\'t "Dan

tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama merelm

sebagai main-main dan senda.gurau.,, Kemudian furunlah

firman Allah SWT dalam suratr At-Taubah, lantas Allah

memerintatrkan mereka untuk memerangi"yu' "t

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (4ll3l7),Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir

(3/65) dan Ibnu Athiyatr dalmAl Muharrt Al Wajiz Q1305)'

Ibid
AMurrazak dalam tafsirnya (2155),Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (4ll2l7),

Al Qurthubi drllamAl Janri' li Ahkam Al Qur'an (7115)'

t55

t57
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13440. Ibnu Abu Waki menceritakan kepada kami, dia berkata:

AMah bin Sulaiman menceritakan kepada kami, dia berkata:

Aku membacakan (Al Qur'an) kepada Ibnu Abu Urubatr,

lantas dia berkata, "Demikianlah aku mendengarnya dari

eatadarr, fA' q; #., 'v31t <--iti ;iS 'Dan

tinggalkanlah orang-orang yang meniadikan agama mereka

sebagai main-main dan senda-gurant'. Kemudian turunlah

firman Allah SWT dalam surah At-Taubatr, dan

memerintahkan untuk memerangi mereka, 'u{;.f i}i1ft
)#* t; 'Maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu

dimana saja lcamu jumpai merela'. " (Qs. At-Taubah [9]:
51tse

Firman Auatr swr, 63 q &f, J:,;i 6 q ,{'{2
"Peringatlranlah (mereka) dengan Al Qur'an itu agar mosing-masing

diri tidak dijerumuskan kc dolam neralca." Maksudnya adalah,

"Peringatkanlatr mereka dengan Al Qur'an, yakni omng-orang yang

berpaling darimu dan Al Qur'an."

S.X J:.:i if, maksudny a ,fi I bl "trro, masing-masing diri
tidak dijerur4uskan le dalam ruraka." Redaksi tersebut seperti

firman-Ny 
" 

1j,';. 6 ;4'Sl'r#- "Allah menerang*an (hutum ini)

lrcpadamu, supaya kamu tidaksesat. " (Qs.An-Nisaa' Vl: 176)

Maknanya ,j# l'Lrt "Ago, kalian tidak tersesat."

Jadi, makna ayat tersebut adalatr, *Peringatkan mereka agar

beriman dan mengikuti kebenaran yang dibawa olehnya dari Allah,

sehingga setiap jiwa tidak dijerumuskan atas perbuatan dosa yang

mereka lakukan."

t5' Lihat Ibnu Athiyatr dalatr-At Muhoru Al Wajb (A305).
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Akan tetapi dalam redaksi tersebut huruf (Y) karena petunjuk

yang didapati dari redaksi tersebut.

Ahli tafsir berbeda pendapat tentang penafsiran firman Allatr

swr, s.5 j46,
Pertama: Sebagian berpendapat bahwa maksudnya adalah

diserahkan.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

13441. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya

bin Wadih menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

bin Waqid menceritakan kepada kami dari Yazid An-Nahwi,

dari Ilcrimatr, tentang firman Allah SWT, q W J:,:$ 6
,I,J,K i" berkata, "Maknanya adalatl, jiwa tersebut

diserahkan."l6o

13442. Muhammad bin Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Al Hasan, tentang firman Allah SWT, 
"1,fS q Si 57.$ iu berkat4 "Maknanya adalah, jiwa

tersebut diserahkan. " 
I 6 I

13443. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, dia berkata:

Abdurrazzak mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Al Hasan, dengan

riwayat yang sama.l62

t6t

t62

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (4/1318), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Ilyun Qll30), dan Ibnu Al Jauzi dalarn Zad Al Masir (3/65).
Ibid
Al Mawardi dalam A*Nuka wa Al llytn (Al301. dan Ibnu Al Jauzi &lan Zad
Al Masb (3165).
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13444. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada karni dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujahid, tentang firman Allah SWT, J:.$ i ia berkata,

"Maknanya adalah, j iwa tersebut diseratrk*., 1 63

13445. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujahid, tentang firman Allah SWT, ;7Kq $.fr 34 S
ia berkat4 "Maknanya adalah, jiwa tersebut diserahkan."tfl

13446. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakkam

menceritakan kepada kami dari Anbasatr, dari Laits, dari

Mujahid, tentang firman Allah SWT, IJ=il 'Ai,i 64i
maksudnya adalah, mereka diserahkan. 165

Berpendapat bahwa maksudnya adalah ditahan.

Mereka yang brpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

13447. Muhammad bin Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadatr, tentang firman Allah SWT, .I
,# q W 37i$ iu berkata, "Maknanya adalah, jiwa

tersebut diambil dan ditatmn.'156

Ibnu Abu Hatim dalam taftirnya (4/1318) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al
Masir (3165).
Ibid
Ibid
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (4/1318), Al Mawardi dalan An-Nulut wa Al
IJyun Qll3O), Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (3/65).

163

tu
165

165
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13448. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdunazzak mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

mengabarkan kepada kami dari Qatadah, dengan riwayat

yang sama.l67

13449. Yrurus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,

tentans firman Allah SwT, .:;K L" S-Ji J4 6 iu

berkat4 "Maknanya adalah, jiwa tersebut diambil dan

ditahan."l68

Ketiga: Berpendapat batrwa maksudnya adalah dipermalukan.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut ini:

13450. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatt

bin Shalih menceritakan kepada kami dari Ali bin Abu

Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah" SWT,

,$q S.X, J:.:$ 6.y,p'{5bahwa maksudnya adalatr

dipermalukan.l6e

Keempat: Berpendapat bahwa maksudnya adalah dibalas.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut ini:

l345L Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yatrya

bin Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

Ibid
Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (4/1318) dan Al Mawardi dalamAn-Nukatwa
AlUynQll3o).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (4/1318) dan Al Baghawi dalun Ma'alim At'
T*zilQl375).

t67

l6t

169
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bin Waqid menceritakan kepada karni, dia berkata: Al Kalbi

berkata, "Firman Allah SWT J#ol uttioyu dibalas."l7o

Lafazh ibsal nakrn asalnya adalah pengharaman, sehingga

dikatakan i,r3r 'cJ{t yang artinya "saya mengharamkan tempat itu,

maka tidak ada yang boleh mendekatinya." Demikian pula perkataan

seorang penyair,

,4q) i); l5; F GAt Cft:'xUt'o:f:
"Dia dengan segera mencelamu sesaat setelah malam,

mala haram bagimu mencela dan mengeieleht."

* A maknanya adatah "Haram kepadamu." Juga

ungkapan SoS.lSt yang artinya singa yang tidak didekati oleh sesuatu,

seakan-akan dia telatr mengharamkan dirinya sehingga hal itu menjadi

sifat bagi setiap yang galak dan sangat membela diri. Juga dikatakan

dalarn.batrasa Arab, iali. 4tlr *f y^g artinya, "Berikanlah upatr

bagi si perukyatr." lU. Lrp artinya minuman yang ditinggalkan.

Demikian pr/ra giijjir'gt artinya tertatran dengan dosanya" dan

dikatakan baginya, S:$ 17ap* terhalang bagrnya segala hal kecuali

perkara yang menjadi kaitannya serta yang diseratrkan kepadanya.

Contoh lainnya adatah ungkapan Auf bin Al Ahwash Al Kilabi berikut

ini,

" 'Alat menyerahkan anak*u tanpa kejahatan yang dilahtlannya

at au dar ah yang dihtctr kannya. "

Al Mawardi dalarn An-Nulrat wa Al Uyan Qll30) dan Ibnu Athiyah dalam Al
Muharrar Al Wajiz Q1305).

gt) *rr)ic;;. ,; hq. Sff
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Demikian pula perkataan As-Syunfuri berikut ini,

it:;;ur)L.i d$t';. G'/i+ orl v dllr;i

" Kala itu aht tidak mengharapkan kchidupan yang

membahogialcanht.

Sepanjang malam terserahkan pada perbuatan dosa. "r7r

Abu Jatfar berkata: Makna ayat tersebut adalatr, "Berikanlatr

peringatan dengan Al Qur'an kepada orang-orang yang

mencemoohkan ayat-ayat Kami, juga yang lainnya dari kalangan

musyrikin yang mengikuti mereka, agar seseorang tidak terjerumus

kepada dosa serta kekufuran kepada Rabbnya, dan tidak tertahan

sehingga terkait kepada perbuatan kriminal dalam siksa Allatr."

fi; -.i u 6 ; maksudnya adalatr ketika jiwa itu
diserahkan kepada dosa, sehingga tertatran, tidak ada baginya seorang

penolong pun yang dapat menyelamatkannya dari Allah, yang akan

membalasnya. Tidak pula seorang pemberi syafaat yang akan

menolongnya.

Talrwit firman Allah: W ir|-J Si 'iL i+- ofi for"
jika ia menebus dengan segala macam lebusan pun, niscaya tidak

akan diterima itu daripadanya)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT menyatakan, "Seandainya

jiwa yang diseralrkan kepada amal perbuatannya itu menebus dengan

segala tebusan."

tlt Bait ini rcrdapat drIram diwanAsy-Syanfiri, dai qasidah-nya yang berjudul I

n!# rdengan riwayat dtw an ul6t'rry Lihat A &D iw anftal. 47).
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Diungkapkan dalam batrasa Arab, lrf6- JLb yerrrg artinya

membayar tebusan. Contoh lainnya yaitu firman Allah SWT, 3L J
(Q ,AY3 "Atau tebusannya adalah dengan makanan yang

dikcluarlcan iril. " (Qs. Al Maa'idah [5J: 95)

Maksudnya adalah yang sebanding dengannya, tetapi bukan

dari macamnya.

Makna yang kami ungkapkan sama seperti yang dinyatakan

oleh para ulama tafsir.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan makna tersebut adalah:

13452. Muhammad bin Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mq, dari Qatadah, tentang firman Allah SWT, 
"fiW LL-J Si 

'jL j{L "Don jika ia menebus dengan

segala mocarn tebusan pun, niscaya tidak akan diterima itu

sepenuh bumi, niscaya tetap tidak akan diterima."l72

13453. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Sudi, tentang firman Allah SwT, 'iLI'-{ )A'fb b:' "blil "Dan jika ia menebus dengan segala mocam tebusan

pun, niscaya tidak akan diterima itu daripadanya,"

maksudnya adalatr tidak bisa menebus dengannya, bahkan

seandainya ia membawa emas sepenuh bumi, tetap tidak

akan diterima.rT3

AMunazak dalam tafsimya (2155),Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (4/1318,
13l9), dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun Qll3l).
Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al Uyun Ql l3l).

t?2

t73
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13454. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zud berkata

tentang firman Allah SwT, W {3.J S,i 'iL i;3 "\i
"Dan jika ia menebus dengan segala macam tebusan pun,

niscaya tidak akan diterima itu daripadanya," ia berkata,

"Lafa^ 'J#'OP maknanya adalah, seandainya ia menebus

dengan dunia dan seisinya, + bl I niscaya tidak akan

diterima."lTa

Ahli bahasa menafsirkan makna tersebut dengan ungkapan 'lg
W ,#f 3:.i 

'S 
*yang artinya bertobat dalam kehidupan.

Kelompok yang menyatakan demikian sama sekali tidak

beralasan, karena Allatl SWT menerima tobat orang yang bertobat di

dunia.

rakwil firman Auah: d +fr;fi"i;KqHJ 'r$i:6:$i

<r;j* 13(q $ |Gt 7,$ @ere*a itutah orans4,rans

yang dijerumushan he dalam nerako. Bogi mcreha [disediahanJ

minuman dari air yang sedang mendidih dan adzab yang pedih

disebabhan kekaftran mereha dahulu)

Abu Jatfar berkata: Allah SWT menyatakan, "Jika mereka

memberikan tebusan pada Hari Kiamat dengan tebusan apa saja, maka

tidak akan diterima. Merekalah orang-orang yang dijerumuskan ke

dalam neraka."

r7n Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (4ll3l9) dan Al Mawardi dalam An-Nulcat wa

Al UytnQll3l).
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Allah berfirman, "Mereka menyerah terhadap siksa Allatr
SWT sebagai balasan atas dosa yang mereka talrukan di dunia. Bagi

mereka (disediakan) minuman dari air yang sedang mendidih."
,.

fii artinya yang pilffi, yang bentuk asalnya ?W, hntas

dialihkan kepada wazan E Oleh karena itu, burung merpati

dinamakan it1i dalam batrasa Arab, karena panas badannya.

Demikian pula perkataan Mirqasy berikut ini,

s:'*iqW i:hapF e
"Poda setiap makan malam ada gahuu penghmum ruangan

dan air panas yang dipersiapkan."r7s

I.afazh lumim maksudnya adalah air panas.

Demikian pula perkataan Abu Duwaib Al Hudzali ketika
menggambarkan leda,

'r23 iu'o;sti'11 '4)!.,t Y ti1,W3". jS(-- '- '
"Ia mulia yang tidak kaget kccuali kcringat yang mengucur sedifit

demi sedikit."176

Maksud lafazh lumim dalam bait syair tersebut adalah keringat

krda.

Bait ini terdapat daJraunrAl Mufadhdhalat (505) danAl-Lban (entri: gr). Nwayat

dalam Al-Lisaz yaitu: :q F.
Bait ini terdapat daJran Al Mufadhdhalat (17, 879) daa Al-Lisan (entri: f).
Riwayat dalarn At-Lisan yaitu:'r5$Lr r; r!!. Bait ini milik Abu Dzuaib Al
Hudzali.
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Allah SWT menyatakan, "Di antara sifat mereka dalam ayat

ini adalah minum air prnas yang mendidih, karena air panas sama

sekali tidak mengobati kehausan."

Allah SWT mengabarkan, "Ketika mereka kehausan dalam

neraka, mereka sama sekali tidak diberikan air yang mengobati

kehausan, bahkan justru diberikan air yang akan menambatr kehausan

mereka."

\) 4Gt "Dan adzab yang pedih," maksudnya adalah,

selain air panas yang mendidih, mereka diberikan siksa yang amat

pedih.

6;K- 13( q "Disebabkan kckafiran mereka dahulu, "

maksudnya adalah, itu karena kekufiran mereka di dunia, keingkaran

mereka terhadap tauhid, dan ibadah mereka kepada selain Allatl SWT.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah:

13455. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kurri, iu

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Sudi, tentang firnan Allah SwT, 
-l$qi}-$ 'u,$i$l

"Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam

neraka, " ia berkata, "Maknanya adalatr, mereka diserahkan

fte dalam neraka).'I77

13456. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah

bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah

menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu

Abbas, tentang firman Allah SWT, q VA 'U-.ili 6$i

'' Ibnu Athiryatr dalan Al lrtuhoro Al Wajiz Qt306).
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'l$"Mrreko itulah orang'orang yang diierumuskan ke

dalam neraka," ia berkata, "Dipermal'lkan." 
l ?t

13457. Yunus menceritakan kepadaku, dia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Taid betkata,

tentang firman Allah swr, 'i$ q lui) 'u-ii $it
"Mereka itulah orang-orang yang diierumuskan ke dalam

neraka," ia berkata, "Mereka disiksa karena perbuatan yang

mereka lakukan."l79

ooo

qr; ib'":j"t t #;$; tX;-J U ii --r. n u\&i:t' S

ii'bb,6.ii,, ab$\ rffi d.il]g frfr 6'i tyfr.

'a:r6ii fiei ayitit lt c3$\yiii+M
<r6fr\il'l,tte,);

"Katalcmrlah,' A1dlr61h kii6 al<an merry eru selain doripadn
y'Jlah, sesumttt. yang dnak dapu mendatansl@rl

lcenrmrtatm lnpada kila dm dnnk b"la) mendatansl<nr.

l<errudhmatan t<epado kita dm (apal<ah) kita al<s1 kertah
le belolcmrg, sesudah /.lillh men$ei peauriuk lcepada kiu,

seputi otong yang tclah disesatl<mt oleh sleun di
pesawangan y orrJg mmalrrutl<an; dalam leddf,frrr bingurrg,

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(4ll3l9).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (4ll3l9') dan tbnu Al Jauzi dalam zad Al
Masir (3166).
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Ta{*itAthA\aba;

dia murQuny di liolw an l,aw an y olrrg mfrrJdrrggilny a l<ep ada
jalan ydrrg hinlas (dmgarJ rnaryatal<mt),''Morrilo.h ikuti

lr&nJiu.Katalcanlahr"SenrnguhnyapetutrilukAJ;lahir;,i/ah
(yms sebenmnya) peauguk; dmkiu disnmrh agar

rnmyer:ahl<flrJ dirilnpadaTulwt senrcstn Aloln ."
(Qs. AlAn'aam [6]: 71)

Takrvir firman Altah: q;;sit#,-t v ir si nliifi'S
i4'r#,i$i i. L#i'^i;5 o$t ffi 6'n iy$, 6)L1 i?',';ji
W ,s3!8 3y iii| U'Jt (Katakantah, 'Apahah kita akan

menyeru selain daripada Allah, sesuatu yang tidak dapat

mendatangkan kemanfaaton kepada kita dan tidah [pulaJ
mendatanghan kemudhoratan kepada kita dan [apakahJ kita akan

kembali ke belahang, sesudah Allah memberi petunjuk hepada kita,

seperti orang yang telah disesathan oleh syetan di pesawangarlong

menakuthan; dalam keadaan bingung, dia mempunyai hawan-

kawan yang menanggilnya hepada jalan yang lurus [dengan
mengatakanJ,' Marilah ihuti kami'.')

Abu Ja'far berkata: Ini merupakan peringatan dari Allatl
SWT kepada nabi-Nya atas hujjah-Nya kepada para penyembatr

berhala. Allah SWT menyatakan, "Wahai Muhammad, katakanlatr

kepada mereka yang menyekutukan-Ku dengan lainnya, yang

memerintahkanmu untuk mengikuti agama mereka dan menyembatr

berhala" 'Pantaskah bagi kami beribadatr kepada selain Allatr, batu

atau pepohonan, yang snma sekali tidak bisa memberikan manfaat

atau mudharat kepada kami? Kami beribadah kepadanya, sementaxa

kami meninggalkan ibadah kepada Dzat yang di tangan-Nya segala

kemanfaatan dan kemudharatan, serta kematian dan kehidupan?

€I



SurchAIAn'aam

Apakah kalian berakal sehingga bisa membedakan antara yang baik

dan buruk? Tidak diragukan lagi, kalian mengetatrui batrwa

sesungguhnya berkhidmat kepada Dz,at yatg diharapkan kemanfaatan

dan ditakuti mudharatnya, merupakan perbuatan yang lebih berhak

daripada berkhidmat kepada siapa saja yang tidak diharapkan manfaat

serta tidak ditakuti kemudharatannya'."

6)rte'';j,i "Dan (apakah) kita akan kcmbati kc belakang,"

maksudnya adalah, "Apakatr kami akan mundur sehingga tidak

mendapatkan apa yang sebenarnya kami butuhkan?"

Sebelumnya kami telatr menjelaskan maksud lafazh ,* \1,
,.i;\ *Kembali trc belakang." Kami juga telatr menerangkan batrwa

orang Arab menggunakan kalimat tersebut kepada oftmg yang tidak

bisa mendapatkan apa yang dibutuhkannya.

Adapun maksud dari kalimat dalam ayat tersebut adalatr,

"Ke,mb-ali dari Islam menuju kekufiran, sesudatr Allah memberi

petunjuk kepada kita" seperti orang yang telah disesatkan oleh syetan

di pesawangan yang menakutkan; dalarn keadaan bingung."

Firman Allah SWT, 'rifi, kata tersebut ber-wazan'ri;bt,
yang diambil dari perkataan seseorang *lO:*-G j\'tslicg "St

futan condong lcepadanya." Demikian pula firman Allah SWT, W
;1f"; n6i €;it$ "Makaiadikanlah hatr sebagian manusia

cenderung kcpada mereka. " (Qs. Ibraahiim $a|37)
Lafazh'otfr wcrzan-nya adalah !!Ei, yang diambil dari

perkataan seseorang, ,iPt.J i,r,i 
')b Jt "Si fulan pcbingungan di

tengah jalan." i;t:bi'tit*s i* .q ]r;{, yakni ketika seseorang

tersesat, tidak mendapatkan petunjuk.



TfistuAh:Ilvfuti

u,3(fi \yiiil {*5 li"Dio mempurryoi kawan-*owan

yang memanggilrrya kcpada ialan ydng lurus." Allah SWT

menyatakan, "Orang-orang yang kebingrrngan dan disesatkan oleh

syetan itg memiliki para satrabat yang berdiri di atas huiiatr, mereka

mengajak kepada jalan petunjuk, serta berkata, 'Datangkanlatr kepada

kami'."

Latazh Srrii tiaak dijadikan sebagai sifat, karena ia dalam

wazan Syfi , dan setiap isim yang demikian, yakni ,.# p"du

muannats-nya tidak berlaku sebagai sifat dalam batrasa Arab, baik

dalam nakirah maupun ma' rifah.

Abu Ja'far berkata: Inilah perumpzrmaan dari Allah untuk

orang yang kufur setelah beriman, lantas ia mengikuti syetan dari

kalangan ahli syirik. Demikian pula para sahabatnya yang berada di

atas Islam dan kebenaran, mereka mengajaknya kepada jalan petunjtrk

dan kebenaran yang dipegang oleh mereka. Mereka -berkat4

"Datanglatr kepada kami di atas jalan yang lurus dan berpetunjuk."

Akan tetapi mereka enggan mengikutinya dan senantiasa mengikuti

ajakan syetan serta beribadah kepada tuhan-tuhan yang [ain.

Makna yang kami ungkapkan itu sama seperti yang dinyatakan

oleh sekelompok atrli tafsir, akan tetapi diselisihi oleh kelompok

lainnya.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalatr:

13458. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaktr, dia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, dia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari

As-Sudi, tentang firman Allah SwT, { Y;tini orli;l$
'^ifi a$t x 65i !l,'&lE;fr1 e',';j3 $%_$'r q3-
W\ c:'6 3y iiii. i*5 ,X ';'$ €:li 6. 'dri,:ri



SurahAIAn'oam

"Katalranlah, 'Apakah kita akon menyeru selain daripada

Allah, sesuatu yang tidak dapat mendatangkan kcmanfaatan

lrepada Hta dan tidak (pula) mendatangkan kemudharatan

lrepada kita dan (apalwh) kita akan kembali kc belakang,

sesudah Allah memberi petuniuk kcpada kita, seperti orang

yang telah disesatlan oleh syetan di pesawangan yang

menahttlcan; dalam lreadaan bingung, dia mempunyai

lrawan-lrowan yang memanggilnya kepoda ialan yang lurus

(dengan mengatakan), uMarilah ihtti lcami." Dia berkata,

"Kaum musyrik berkata kepada orang-orang beriman,

'Ikutilah jalan kami dan tinggalkanlah agama Muhammad

SAw'. Allah SwT lalu berfirman, { U fiiWi urli;fr 3,

W. *'t lgr-'Katakanlah, "Apakah kita akan menyeru

selain daripada Allah, sesuatu yang tidak dapat

mendatangkan kcmanfaatan kcpada Hta dan tidak (pula)

mendatanglan kemudharatan lrepada hita".' Maksudnya

adalahtuhan-ttrhanitu.'ii6':6iyiX.ti;i*&!j1'(Apakoh)
kita alran kcmbali ke belakang, sesudah Allah memberi

petunjuk kepada Hta', sehingga perumpamiun kami

bagaikan orang yang disesatkan oleh syetan. Allah SWT

menyatakan, 'Perumpamaan kalian jika kalian kufur setelatr

beriman adalah seseorang bersama satu kaum di tengah

perjalanan, lantas ia tersesat dan dijadikan bingwrg oleh

syetan. Kala itu para sahabatnya berada di tengatr jalan,

mereka berkatq *Mari, ke mari, karena kami berada di jalan

yang benar". Akan tetapi mereka enggan menaatinya. Itulatl

perumpalnaan orang yang mengikuti kalian setelatr ia



TdtstuAh:Ihafuri

mengenal Mtrharnmad SAW, sementara Muhammad

mengajak mereka ke jalan yang benar, yakni Islam'."180

13459. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih

menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah

menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu

Abbas, tentang firman Allah SWT, t V, fi Vi oe 1;;i;
li)i; e';j'i (#'-*'t lfrt- "Katakanlah, 'Apakah kita

akan menyeru selain daripada Allah, sesuatu yang tidak

dapat mendatangkan kemanfaatan kepada kita dan tidak

(pula) mendatangkan kemudharatan kcpada kita dan

(apalcah) kita akan lcembali kc belakang, " ia berkata, *Inilatl

penrmpamaan yang Allah berikan kepada para tuhan (selain

Allatr) dan orang yang menyerunya, juga para da'i yang

mengajak ke jalan Allah. Perumpamaannya adalah orang

yang tersesat di tengatr jalan, lantas ada yang berseru, 'Ya

fulan, mari ke jalan ini!' Ia juga memitiki kawan yang

berkata, 'Ya fulan, mari ke jalan ini!' Seandainya ia

mengiluti penyeru pertama, maka ia akan melemparkannya

ke dalam kehancuran, sedangkan jika ia menjawab penyeru

yang mengajaknya ke jalan petunjuk, maka ia akan berada di

atas jalan yang benar. Inilah penrmpamaan syetan yang

berseru kepada manusia. "

Allah menyatakan, "Perumpamaan orang yang menyembatr

kepada tuhan selain Allah adalah, ia melihat di atas sesuatu sehingga

kematian menghampitityo, lantas ia mendapatkan kehancuran dan

penyesalan."

tto lbnu Abu Hatim dalam tafsimya secara ringkas (4ll3l2) dan Ibnu Al Jauzi

dalarn Zad Al Masir (3166-67).
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d ii ,t id"6i ffi ,$K ,srperti orang yang tetah
disesatlran oleh syetan di pesawangan " Mereka adalatr syetan, yang

mengajak atas namanya" nama bapaknya, dan nama kakeknya. Orang

itu melihat di atas petunjuk, dan ternyata dia telatr dilemparkan ke

dalam kehancuran. Batrkan bisa jadi syetan itu memakannya. Atau dia
dilemparkan dalam keadaan tersesat di pesawangan dalam keadaan

haus. Inilatr perumpamaan orang yang menjawab tuhan selain Allah
swr.rsr

13460. Muhammad bin Abdil A'la menceritakan kepada kami, dia
berkata: Mutrammad bin Tsaur menceritakan kepada kami,
dia berkata: Ma'mar menceritakan kepada kami dari

Qatadatu tentang firman Allah SWT, 4 i*{f EiJt
,ilil "seperti orang yang telah disesatkan oleh syetan di

pescfi,angan," ia berkat4 "Disesatkan di atas pesawangan

dalam keadaan bingung."l82

1346L'*Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dad Ibnu Abu Najih, dari
Mujahid, tentang firman Allah SWT, W-7', \Ai;i 11

"Sesuatu yang tidak dapat mendatangkan kemanfaatan

lrepada kita dan tidak (pula) mendatangkan kcmudharatan
kcpada bita," dia berkata, "Yakni para berhal".::183

13462. Muhammad bin Amr menceritakan kepadakq ia berkata:
Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa
menceritakan kepada kami -Al Mutsanna menceritakan

Ibnu Abu Hatim dalam tafsiraya (411322) dan At Baghawi dalam Ma'alim At-
Tozil(21376).
Abdurrazzak dalarn taftirnya QISS).
Ibnu Abu Hdim dalam tafsirnya (4ll320/).

Itt
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kepadakq ia berkata: Abu Hudzaifatr menceritakan kepada

kami, ia berkata: Syibt menceritakan kepada kami- dari

Ibnu Abu Najih, dari Mujatrid, tentang firman Allah SWT,

SG ,ii'll ,t i*#i '.itii.:it "seperti orans vang telah

disesatfton oleh syetan di pesav,angan yang menalantlcan," ia

berkata, "Maksudnya adalatr seseorang yang sedang bingrrng,

lantas para satrabatrya mengajaknya ke jalan yang benar'

Demikianlatr perumpamaan orang yang tersesat, padahal

sebelumnya ia berada di atas petunjuk."le

13463. Mutrammad bin Abdil A'la menceritakan kepada kami, dia

berkata: Muhammad bin Tsaru menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dia berkata: Seseorang menceritakan kepada

kami dari Mujahid, dia berkata, "Firman Allah, 'J6;

'Dalam lccadaan bingung', merupakan perumpamaan orang

kafir yang Allah gambarkan. Orang kafir dalam keadaan

bingung, lantas seorang mulim mengajaknya ko jalan

petunjuh tetapi ia tidak menjawabnya."rts

134il. Bisyr menceritakan kepada karti,. ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kad, ia berkata: Said menceritakan

kepada lomi dari Qatadah, tentang firman Allah SWT, $
(fritttii,t-{Y 5t vi' u\iA\ "Katakantah, 'Apatrah

kita alan menyefu selain daripada Allah, sesuatu yang tidak

d4p4t mendatangkan kemanfaatan lccpada ktta dan tidak

(puta) mendatanglwn lcemudhoratan kcpado kita'," sampai

firman-Nya, 6-Jfi1 51 ';;h. "Dan kita disuruh agar

Ibnu Abu Hatim dalanr tafsirnya (4tl32l) dan Abdgrrazzak dalam tafsirnya

Qtss).
ibnu Athiyyatr 6ptr1am Al Muhrro Al Waiiz Q/307) dan Al Baghawi dalam

Ma' alim At-Tarzil (@137 6\.

l&r
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menyerahkan diri kcpada Tuhan semesta Alam. " Allah SWT

mengajarkan Nabi Muhammad dan para sahabat beliau agar

melawan para penganut jalan kesesatan.l86

Ada pula yang berpendapat seperti riwayat berikut ini:

13465. Mutrammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman

A[ah swr, us i srr d;.il o ilr i rriiti 
"if(

,s3(Jf iyiiiX. "seperti orang yang telah disesatkan oleh

syetan di pesmvangan yang menahttkan; dalam kcadaan

bingung, dia mempunyai kawan'lcswan yang memanggilnya

kcpada ialan yang lurus," maksudnya adalah, seseorang

yang tidak menjawab petunjuk Allah, yalari dialah orang

. yang taat kepada syetan dan berlaku maksiat- Ia bimbang dari

kebenaran dan tersesat darinya. Ia memiliki kawan yang

mengajaknya kepada petunjuk, dan mengatakan batrwa apa

yang mereka perintatrkan adalatr petunjuk. Lantas Allah SWT

berfirman kepada para kekasih-Nya dari kalangan manusi4

'Petunjuk itu hanyalah petunjuk Allah, dan kesesatan itu

adalah apa yang diserukan oleh jin."l87

Dengan riwayat tersebut, seakan-akan Ibnu Abbas berpendapat

batrwa orang-oftrng yang sedang kebingrrngan itu mengajak kepada

kesesatan, dan menyangka batrwa ittr adalatr petunjuk, lantas Allah

SWT membantah perkataan mereka dengan firman-Nya, ci6tiit

Ibnu Abu Hatim dalam tafsinrya@11322).
Ibnu Abu Hatim dalam taBirnya (411322) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-

TaruilQl376).
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A:Iiii Jtl "Katakanlah, 'sesungguhnya petunjuk Atlah itulah (yang

sebenanrya) petunjuk', " bukan ajakan para satrabatnya.

Penafsiran tersebut memiliki alasan kuat seandainya Allatt

SWT tidak menamakan orang yang mengajak orang yang bingung

kepada huda (pettnjuk), dan berita yang menjelaskan mereka, bahwa

mereka menamakannya dalam petunjuk, Allah SWT pun

menamakannya di atas pehrnjuk. Selain itu, tidak mungkin Allah SWT

menyifati kesesatan dengan petunjuk, karena hal itu menunjukkan

kedustaan, sementara mustatril A[ah SWT disifati dengan dusta.

Pendapat tersebut dapat dibenarkan jika Allah SWT

mengabarkan batrwa mereka berkat4 "Marilah menuju petunjuk."

Akan tetapi pada kenyalaawrya Allah SWT menyatakan dengan

ungkapan, "Mereka mengajak kepada petunjuk."

Adapun lafazh 9t mengandung arti, "Marilah kepada kami.'

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, bahwa beliau memSacanya,

fi. si, AUfiU- "Mereka mengajak kepada petunjuk dengan jelas. "

13466. Ibnu Abu Waki menceritakan kepada kami, dia berkata:

Ghundar menceritakan kepada kami dari Syu'batr, dari Abu

Ishaq, tentang bacaan Abdullah, * ullj;t A'i;ti- "Merelca

mengajak kcpada petunjuk dengan je\*. "188

13467. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Abdullatt bin Katsir

mengabarkan kepadaku, ia mendengar Mujahid berkata,

rEE Ibnu Athiyyatr dalam Al Muharrar Al Wajiz Q1307), dan riwayat ini
memperkuat kelompok yang menafskk'an lafazh al huda dengan hakikat khabar
dari Allah SWT.
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tentang bacaan Ibnu Mas'ud, ,s1#1 Syiiif; AtS ii iu

berkata" "Al huda artinya jalan yang jelas."lse

Jika dibaca demikian, maka rlir adatatr sifat dari kata ,s.riir,

maka kaa iit di-nashab-kan lantaran kedudukannya yang sebagai

sifat dari kata r.ri(ir. Seakan-akan dikatakan, ;St "-4, 
jl, '^ftY-

"Merelrs mengajabtya lepada petunjukyang jelas." Larrtashrxuf alif
/az dihilangkan, sehingga menjadi lafaz}l. nakirah yang menyifati

ma'rifat.

Bacaan yang kami sebutkan dari Ibnu Mas'ud telah

memperkuat pendapat yang mengatakan batrwa lafazh.r4jr aAam

ayat tersebut merupakan.s.riir yang hakiki.

Takrivit liman Auah: '#.€)i"tt:^rX'; ;tI ci 6t,i;
A$Si ,!S {trota*onhh, usesungguhnya petuniuk Allah itatah

[yang sebenarnyal petunjah; dan hita disuruh agar menyerahkan

diri hepada Tuhan semcsto Alan )
Abu Ja'far berkata: Allatr SWT menyatakan kepada Nabi

Muhammad SAW, "Katakanlah watrai Muharrrmad kepada mereka

yang menyekuhrkan Allah dengan berhala, yang berkata kepada para

satrabatry4 "Ikutilah jalan karni, niscaya kami akan menanggung dosa

kalian, karena kami berada di atas petunjuk," "Masalahnya bukan

seperti yang kalian katakan,&ilif $ $1 e,i 6t 'sesungguhnya

petunjuk Allah itulah (yang sebenarnya) petunjuk" Maksudnya

adalah jalan Allah yang telatr dijelaskan kepada kami. Kami juga

diperintahkan agar memeganglya teguh, yang merupakan agama yang

disyariatkan untuk kami, yang berisi petunjuk dan jalan lurus yang

'8e Ibnu Athiryah dalanAl Muhoru Al Wajiz Q1307).
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tidak diragukan lagi. Bukannya menyembah berhala atau patung yang

sama sekali tidak memberikan mudharat atau manfaat. Oleh karena

itu, kami tidak akan meninggalkan kebenaran dan mengikuti

kebatilan."

<)-JI315;gfy6S; "Dan kita disuruh agar menverahknn

diri lrepada Tuhan semesta Alam," makstrdnya adalah Allah, Rabb

kita semua, dan Dia t€lah memerintatlkan kami semua untuk

menyerahkan diri kepada-Nya" tunduk pahrh dengan ketaatan dan

ibadah, serta mengikhlaskan hanya untuk-Nya.

Sebelumnya kami telatr menjelaskan makna kata islam dengan

berbagai dalilnya dalam kitab kami, sehingga kami tidak perlu

mengulang kembali.

Ada juga yang berpendapat batrwa maknanya adalalt, € gttl
'p "Do, Dia memerintah kami agar kami berserah diri," karena

kebiasaan orang Arab adalatr meletakkan p a* huruf la* yarrg

bermatcna ifpraui,f.
ooo

@ 5tf:3 Ar" 51';'"i-i315',!i4)il':Sl ts
"Dan ogclr fi:rrrdliril<mrr serrtalryartg sqta bqtakw a

l<Epddarvla Dan Diolah Tulwrt ydrrg l<epada'Nyalah larru
crl<arJ dihirnpunl<f,rr."

(Qs. Al Art'aam 16l:721

Tarrwit fiman Allah: Ay-flf ii'*3v 
"ltatiwi 

S;
6i:* (Dan agarunendirikan sembahyang serta bertalewa
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kepadanya. Dan
dihimpunhan)

Dialah Tuhon yang kepada-Nyalah homu akan

Abu Ja'far berkata: Allah SWT menyatakan, t-#.l'of SV?,
i'!b!t "pon Atlah sw memerintahkan kami agar lcalian mendirikan
shalat. "

Diungkapkao, a:,tijr t i}l'ol, yakni dengan meng-athaf-kan bf
kepada huruf lam darilatail;l3, k*.na makna iL4 adalah '!-l'ot,
sebab huruf lam pada latazlr, ir3. merupakan huruf lam yang hanya
menyertaif il mudharf. Buktinya, huruf lam yang ada dalam kalimat
'ni:a. ai-"tno|-kan kepadanya lantaran kesamaan kedua maknanya,
sebagaimana telatr kami jelaskan.

Sebagian ulama Natrwu Bashrah berpendapat bahwa makna
firman Allah SwT, tlblt trlgl bli',tCtiir'-:1.'eU.ryl adatah, ..Kami

diperintatrkan agar berserah diri.', Seperti firman-Nya, AtSi -6 3*
@ ar-;ii "Dan Aht telah diperintah supcya termasuk orang-orang
yang befiman " (Qs. Yuunus [l0J: l0a) Maksudny4 ..Kami hanya
diperintatrkan untuk itu."

Allah swr berfirman, "iiSV r,iu6iL;;[13 
murvu, ..Kami

diperintatr untuk mendirikan shalat." Jelasny4 kata kerja tersebut
disambungkan kepal3 huruf lam,yang maknanyq ofl'ot erTtseperti
dalam firman-Ny", @ 'oiii Gl i 

,,(Jntuk 
orang-orang yang tahtt

lrepada Tuhannya. " (Qs. AI A,raaf l7l: t!a)
Jadi, makna ayat tersebut adalah, "Kami diperintatr untuk

menunaikan shalat, yakni dengan melaksanakan segala batasan yang
telah diperintahkan kepada kami.,,

IFV "serta bertakwa rrepadanya.- Ailah swr menyatakan,
"Bertakwalah kepada Rabb sekalian alam yang telatr memerintahkan



T6.tuAh:lhatui

kita semua untuk berserah diri kepada-Nya. Takutlatr kepadanya dan

berhati-hatilah dari murka-Nya dengan melaksanakan shalat wajib,

tunduk dengan ketaatan kepada-Nya" dan mengi}hlaskan diri dengan

beribadah hanya kepada-NYa."

5iri3 At-"51 'ts "Dan Diatah Tuhan yang trepada-

Nyatah lamu alan dihimpunlwn." Allah menyatakan, "Rabb kalian

merupakan Rabb sekalian alam. Dialah tempat kalian dikumpulkan

pada Hari Kiamat. Lantas setiap orang di antara kalian akan dibalas

sesuai amalannya."

coo

|fi-ifi 61 6tt'' eigi 6;- -litt n
"d;,t &l';- 3w'1; b\ti" iH; uL

@ rriJi Hi3'f,r" yi,Lfutj $rr &
"Don D/uiah yorrg nenciptalan lanstt dan br.inn'li ilutgan

benar. D an b ennrlah p ul<ntaan'Nyo ili w akat Dia
nnrgatalcmr, 'Jadilah' ,lalu tsriadilf,h, dfrrJ di tangart'

Nyolah segalalcelcmsart di waku sang!<al<ala ilitiup. Dia
meryaalwi yong gaib dorr yolttg nanpak. Dan Diui/aah yarJg

Mcrlw Bii aksana la$i Malrur- Mengetaltui."
(Qs. AlAn'aam [6]: 73)

Talim,il firmen lllah; fii{ti 7€Ai 4 -s51. ft
'A1,t i4 ii- 3.{5'-1;'6J1 tfi,'iH: uL 3;i- i;_rUL,-i;f, -'#;l ';t rss,|At't ?-g & rrr" Diatah vans
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menciptakan langit dan bumi dengan benan Dan benarlah

perhataan-Nya di waktu Dia mengatakan, "ladilahr' lalu terjadilah,

dan di tangan-Nyalah segala hehuasaan di wahtu sangkakala dit@.
Dia mengetahui yang gaib don yang nampah Dan Dialah yang

Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT menyatakan, "Katakanlalr

watrai Muhammad, kepada orang-orang yang telah menyekuhrkan

Rabb mereka dan mengajakmu menyembatr berhala, 'Kami
diperintahkan untuk berserah diri kepada Rabb sekalian alam, yakni

Dialah yang telatr menciptakan langit dan bumi dengan hak, bukan

tuhan yang sama sekali tidak memberikan manfaat atau mudharat,

juga bukan yang tidak mendengar atau melihat'."

Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang makna latazh $.u..

Pertama: Sebagian berpendapat bahwa mahanya adalah,
*Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dengan hak

dan benaf, bukan dengan batil dan kesalahan."

Pendapat tersebut sesuai dengan firman-Nya, itSi 6, Yj
),tt W 113 ,ifi|"Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi

dan apa yang ada antara keduanya tanpa hilonah. " (Qs. Shaad [38]:
27)

Mereka berkata *Huruf ba dan alim lam dimasukkan ke

dalamnya, sebagaimana dilakukan oleh orang Arab dalam kata-kata

yang sebanding dengannya, misalnya, ,r;,lu.jt-bid vrrg art;urvq Jt
'ryit' 3i 7u7o, mengatakan ke benaran'. "

Mereka berkata, *Tidak ada makna lain dalam lafazh dU
melainkan kebenaran yang didapati, karena !;ir Uut<an objek inti
pembicaraan, akan tetapi hanya sifat dari inti pembicaraan. Jadi, yang



mengatakannya disifati dengan ucapan yang isinya

ucapan yang benar."

TafsirAh:Ilubofi

kebenaran dan

Mereka juga berkata, "Demikian pula penciptaan langit dan

bumi, merupakan salatr satu hikmah Allah SWT. Allah SWT disifati

dengan hilsnah dalam penciptaan keduanya serta penciptaan

selainnya.

Kedua: Berpendapat batrwa maknanya adalah, Allatt SWT

menciptakan langrt dan bumi dgngan kalam-Nya, juga dengan firman-

Nvq@ W61Efii 6;5 SiGgWi "'Datangtah tramu treduanya

menurut perintah-Ku dengan suka hati atau terpaksa'. Keduanya

menjmtab, 'Kami datong dengan suka luti'. " (Qs. Fushshilat [41]:

11)

Mereka berkata, "Jadi, latazh!;ir aaam ayat tersebut menjadi

inti pembicaraan."

Mereka melandaskan pendapatrya dengan firman A[eh,SWT,
'6J1 i;, 'iH: bL 3:;- ($. 'e;;'dalam ayat ini artinya

kalamullah.

Mereka berkata, *Allalt SWT menciptakan segala sesuahr

dengan kalamullatr, maka setain yang menciptakan adalah maktrltrk.

Jika demikiaru maka kalamullah bukanlah makhlttk."

Firman Atlah swT, iH; bL 3;4 ($ "Di watctu Dia

mengataka4'Jadilah', lalu teriadilah. "

Ahli bahasa Arab berbeda pendapat tentang lafazh amil dalanr

firman-Nya, \fr-$dan tentang maknanya.

Pertama: Sebagian ulama natmy Pgh,{ berpendapat batrwa

lafazh i't1t a-i ana|at-tan kepada latail'tt:j;q'g i:;t;-.
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Mereka berkata, "Ia dalam keadaan nashab dan tidak memiliki

khabar yangzhahir."

Dengan penafsiran yang kami katakan, maka kata tersebut di-

nashab-l,andengan alasan susunan kalimat seperti berikut i*,i'7f\1
tr,tr,
O:fi 6 JIF- "Dan ingatlah suatu hari Dia berkota, 'Jadilah', maka

terjadilah."

Mereka berkata, "Demikian pula pada kalimat, ,t & i';
"-p51."

Di antara mereka ada yang berkata, "Bahkan untuk kalimat,
2rs,ifut', #l,&)At e &i'i"
. Di antara mereka ada yang berkatq "Kalimat UL 3:4
ipj'Oia mengatakan, "Jadilah", lalu teriaditah', diperuntukkan

bagi sangkakala secara khusus."

Jadi, makna firman Allah SWT tersebut 
-sesuai 

penafsiran

merekp adalatr, "Pada hari saat Allah SW berfirman kcpada

sangkalrala, 'Jadilah', maka terjadilah. Inlah ucapan-Nya yang hak

pada hari ia meniupkan padanya. Dia mengetahui yang gaib dan

yang nampalc"

Jadi, lafazh illi di-rafa'-l<andengan lafazh !iir, 6* lafazh

'r|,sr dengan latazh jiir. rantas latazh Lili 'f Jil it- dengan

tata^;t:d, d 'd- ?'i V*remerupakan shilah dan lafazh'6it .

Kedua: Berpendapat bahwa lafazh 3ilq'$ maknanya adalah

setiap yang akan dikembalikan oleh Allah di aktrirat setelatr

dihancurkan, dan Allatr bangkitkan setelah ditiadakan.

Menurut mereka makna latafu tersebut berpuncak pada lafaztt
'0,$iii,sementara 

lafazh d, t:imerupakan l*abar mubtada.



TatsirAl/r.:I\abod

Jadi, maknanya adalah, "Dialah Dzat yang telah menciptakon

langit dan bumi dcngan haq, dan suatu hari Dia berkata kepada

segala sesuatu, 'Jadilah', rnaka iadilah. Allah SW menciptalan

kcduanya dengan haq setelah kedrunya hancur."

Allah SWT lalu mengawali berita-Nya tentang ucapan, juga

janji-Nya terhadap penciptaan, bahwa Dia akan mengembalikan

keduanya setelatr dihancurkan. Itu semua memang benar.

Allah menyatakan, "IJcapan ini merupakan kebenaran yang

tidak diragukan lagi."

Allah SWT juga mengabarkan, "Dialatr yang memiliki

kerajaan pada hari ditiupnya sangkakala."

Jadi,lafazht;,re*irtermasukshilahr-rntukirfiJr.
Dengan penafsiran ini pun bisa jadi t:id, G g- t'l- tennasuk shitah

untut!;ir.

Ketiga: Berpendapat batrwa makna ayat tersebut adalirh, #:,
d, itj'o;?$ ,"ii',e u.ifi "prao hari Allah SW berpata pepada

yang telah honcur, 'Jadilah', maka ucapdnnya ituyang haq."

Jadi, lafazh iudit ar-ra|a'-kan dengan 'o,35'rif iit-iti.Latazh
'oi;:j 

SAiadikan tempat untuk 'JF, , dan lialr 'f 
'e lr- termasuk

shilahauri iri'.
Sepertinya ketompok ini mematraminya dengan tafsiran, ){lt:t

tp, ,i * i" d, ti "Dan pada hari itu ucapannya yang haq,

yaloi hari saat Dia meniupkan sangkalala." Jika lafaz/r- ,f. & ?li-

iirt merupakan penjelas untuk iC' y*g pertam4 maka yang

demikian juga memitiki alasan yang dibenarkan. Jika Latazh A'ti
di-rafa'-kan dengan lilr ,t '$- Cl, dan lafaztr 'r'fi il it;*
termasnk shilah-nyumaka hal ittr dibenarkan.
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Abu Ja'far berkata: Pendapat yang benar 
-menurut 

kami-
adalah, *Allah SWT menuturkan, 'Hanya Dia yang menciptakan

langit dan bumi,. Dia juga menjelaskan kebodohan makhluk-Nya yang

telah menyekutukan Allah dengan beribadatr kepada berhala dan

patung, serta beribadah kepada makhluk yang tidak memberikan

mudharat dan manfaat. Dia pun berhuiiatr kepada mereka atas

pengingkaran terhadap Hari Kebangkitan, patrala, dan siksa. Dengan

mengungkapkan kekuasaan-Nya untuk menciptakan pada kali
pertama, berarti Dia mampu mengembalikannya setelah hancur'."

Allah SWT menyatakan, "Wahai oraog-omng yang telatr

menyekutukan Allah dengan makhluk yang tidak bisa memberikan

manfaat atau mudharat, Dialah yang telah menciptakan langit dan

bumi dengan haq. Dialah huiiah atas makhlrrk-Nyq agar mereka tahu

Siapa yang telatr menciptakannya. Dia juga merupakan dalil atas

keagungan kekuasaan-Nya. Oleh karena itu, sudatr semestinya mereka

mengikflaskan ibadah hanya kepada-Nya. "
tt ,- /<[,H] bL \S-iX"Di wabu Dia mengatakon, ,Jadilah,,

lalu terjadilah." y',Jlah menyatakan, *Yakni pada hari bumi dan langit
diganti sesuai kehendak Allah.'

Jika demikian, maka ada kalimat yang dihilangkan, yang

diisyaratkan oleh zhahir redaksi, sehingga maknanya adalah, "Ketika
Allah swr menyatakan demikian, langit dan bumi berubah, tidak
seperti sebelumnya."

L Dalil yang menunjukkan makna demikian adalah firman-Nya,

#t -Ai{fi *r:riti 4 -s51 14"Dan Diatah yans
menciptakan langit dan bumi dengan benar."

Selanjutnya Allut SWT mengawali pembicaraan tentang al
qaul, Diaberfirman, 6jif3 " (Jcapan-Nya yang haq.', Artinya, janji
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Allah yang harl, yakni merubah langrt dan bumi dengan langit dan

bumi lairurya, mertrpakan haq yang tidak diragukan lagi.

3.Al i. &i'i 3n5\'tr'e "Don di tangan-Nvolah segala

lrehtasaan di walai sangkakala ditiup." Lafazh, "tAt A. & ii
merupakan shilahgntuk 3tr'ii, sehingga maknanya adalah, "Hanya

milik Allah kerajaan pada hari itu.' Itu karena tipuan Allatt SWT

terhadap sangkakala adalah ketika Allah SWT merubah langit dan

bumi dengan yang laimYa.

- Bisa saja tafazh '6i1"^6 il-rofa'-kan dengan lafaztr, 3;i-(fi"i;4 
uL ,6a11 iHi 6! sebagu mahall untuk ?ii'Aj a^

yangme-rafa'-kannya.

Jadi, makna ayat adalah, "Dialah Allah yang telah

menciptakan langit dan bumi dengan haq. Pada hari Allah sw
mengganti langit dan bumi, Dia berfirman, 'Jadi', malca iadilah-"
Itulah ucapan-Nya yang haq. - ..

"lAt O'8.ii--il9fr'tr3;t; Allah swr membawa berita,

batrwa kerajaan pada hari itu hanya untuk-Nya, padahal semua

kerajaan di dunia dan di akhirat hanya unttrk-Nya. Hd itu karena pada

Hari Kiamat tidak ada seorang pun yang mengaku baginya kerajaan,

maka semuanya tunduk kepada Allah, lantas semru maktrluk mengaku

bahwa milik yang mereka akui di dunia adalatr batil.

Para ulama berbeda pendapat tentang makna latazln 'inlr pada

ayat tersebut.

Pertama: Berpendapat batrwa maknanya adalah sangkakala

yang ditiup sebanyak dua kali; pertama untuk menghancurkan segala

makhluk hidup di burni, dan yang kedua untuk membangkitkan segala

yang mati.
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Mereka memberikan alasan pendapat tersebut dengan firman-

Nru, '1";rt;e A Jt-,it: i{ c;;J,t-!iJl A J 3,;t )Ai ,2'dJ
@ftiE-?q fiti$ €A re'ti "Dan ditiuptah sangtratrata, *ot"
matiloh siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang

dilrehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi maka

tiba-tiba mereka berdiri menunggu (putusannya masing-masing)."

(Qs. Az-Zumar [39]: 68)

Juga berdasarkan khabar dari Rasulullah SAW, ketika ditanya

tentang ash-shur, beliau meqiawab, "Ia adalah sangkakala yang

ditiupkan kcpadanrya."

Kedua: Berpendapat bahwa lafazh ilolr -t*rakan bentuk

jarnak d"ri'a:)k @enhrk). Allah SWT meniupkan roh kepadffiya,

lantas ia menjadi hidup. Seperti latad.\ ih y*e merupakan bentuk

jamak d"ri'a:$, sebagaimana ungkapao Jarir berikut ini,

g)r J1ti*- t);
"Benteng kota dan gunung-gunungyang tunduk "r%

Orang Arab berkata" tlr rt € joeu t:jat'{ .

t90

t9l

Seorang penyair berkata,

)bt'*-eoLt?r) '&:r:;'""'f r*ilr vrr

"Kalaulah tidak ada lbnu Ju'dah, niscaya tidak dibuka benteng

lralian. Tidak pula Khurasan, hingga ditiup sangkakala, "ter

Sepotong bait milik Jarir. Takhrij dan penjelasan bait telatr ddelaskan
sebelumnya pada juz pertama . Lihat A d-Diw an (M. 27 0).
Bait ini ditmgkapkan tanpa menyebutkan orang yang mengatakamya- Terdapat

dalam Ma'ani Al Qar'an karya Al Farra (11240) danAl-Lisan (entri: .yr). Ibnu
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Abu Ja'far berkata: Pendapat yang benar 
-menurut 

kami-
adalah yang seperti dijelaskan dalam banyak berita dari Rasulullatr

SAW, balrwa beliau bersabd4 *Isra/il telah menyentuh sangkakala,

dan lreningnya telah merundulc, menunggu kapan ia diperintah untuk

me niup lran s angka kal a. " 
192

Beliau pun bersaMa, "Ash-shur adalah sangkakala yang
ditiupkan."re3

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Yang meniupkan

sangkakala adalatr Dzat Yang Maha Tahu terhadap hal gaib dan

tersembunyi."

13468. Al Mutsanna menceritakan hal itu kepadaku, ia berkata:

Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muawiyah menceritakan kepada kami dari Ali bin Abu
ThalhalL dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah SWT, M2rSo13$ 

2{{t, batrwa maksudnya adalah, yang Maha

Mengetatrui yang gaib dan nampak adalatr yang meniupkan

sangkakala.l%

t93

l9a

Sepertinya Ibnu Abbas memahami batrwa firman Allah SWT,

7i6t; #i '$G ^orrpakan 
isrze fait yans tidak

disebutkan dalam firman-Nya" Al ,t&ii UAi,makna

Ja'adah adalah Abdullah bin Ja'dah bin Hubairatr Al Makharmi. Abu Ja'dah
diberi kuasa oleh Ali untuk menjadi pemimpin di Khurasan.

Piil.tr menjadi bukti batrwa orang Arab biasa berkata, )'!it C'C a^'C
)t,a,t.
Ath-Thabari menuturkan hadits ini tanpa sanad. ImAIn Ahmad -jugg
nggfgy,"@ dalam At Musnad (11326) denian redaksi < .t$t *Vj'Pt-|*
Opt Ct;tI), sementara redaksi tersebut ada dalam Tofsir lbnu Katsir (6/82)
dan Ibnu Athiyyah dalamAl Mtharrar Al Wajiz Q/309).
At-Tirmidzi dalam tafsir Al Qur'an (32U) dan Ahmad dalam Al Musnad
Qn62).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (411324').
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ayat tersebut yaitu, haxi ketika Allah SWT meniup
sangkakala. Dialah DzatymgMatra Tatru atas perkara gaib
dan nampak. Sebagaimana perkataan orang Arab, ,:,111;b yi
i, ff "Mal(ananmu dimakan oleh Abdullah.,, Jelasnya,
nirma oftillg yang memakannya dijelaskan setelah berita kata
kerja yang tidak disebutkan pelakunya.

Kendati makna tersebut tidak bisa ditolak, namun kita lebih
memahami batrwa tafazh lrSuiSt', 

# f,4i ai-ro7a,-t<an
lantaran sebagai na'at dari lafazh --rltf pada firman-Nya,

A:U-*fir;*rrail-;t-.i
Diriwayatkan pula darinya, bahwa yang dimaksud dengan

;-93jlAa/rrorayat tersebut adalatr tiupan yang pertama.

13469. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:
Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku

menceritakan kepadaku, dia berkata: Bapakku menceritakan
kepadaku darinbapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman
Arlah swr, ,3:i-ni', v-31 & \-Al ,t & ii*oi
wahu sangkakala ditiup. Dia mengetahui yang gaib dan
yang nampak," maksudnya adalah tiupan yang pertama.

malca matilah siapa yang di langit dan di bumi reecuari siapa
yang dilrehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu
selrali last maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu
(putusannya masing-masing)." (Qs. Az-Zumar [39]: 6g),rt

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (4fi324) d,n Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al
Masir (3169).
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Firman Allah SwT, 2ri'lAft 
er:if:t 'ryL "Dia mengetahui

yang gaib dan yang Nampak. " Maksudnya adalah, "Wahai manusia,

Dialah Allah Yang Maha Tatru atas apayang kalian saksian, juga apa

yang gaib dari indra kalian, sehingga kalian tidak merasakan dan

menyaksikannya."

6i: 'ts"Dan Dialah Yang Maha Bijaksana,"

maksudnya adalah, "Dialatr Allah Yang Matra Bijaksana dalam

pengaturan-Nya terhadap makhluk, dari ada menuju tidak ada, dan

dari tidak ada menuju ada. Demikian pula kala Dia membalas mereka

dengan pahala atau siksa."

);ii "Lagt Maha Mengetahut, " maksudnya adalah, "Dialatr

Allah Yang Maha Tahu terhadap perkara yang mereka lakukan serta

usahakan, yang baik atau buruk. Dia pula Allah Yang Maha Menjaga

mereka, lantas membalas segala perkara yang mereka lakukan."

Allah SWT menyatakan, "Wahai orang-orang' yang

menyekutukan Allah, berhati-hatilah terhadap siksa-Nya, karena Dia

Maha Tahu atas apayarLg kalian lakukan serta tinggalkan, dan Dialah

Allah yang akan membalas segala perkara yang kalian lakukan."

oeo
&

iiJ -OL 4)1 wJ i;3 7:r; i) i+tLJu i{:

#+fio6':'t
"D dn (insatlah) di w aku lbrahim bqkata kepadn

bapalnya,Aazm,'Pantasl<ahl<arnurneniadil<mtberhala.
berhala sebagai tuhan tuhan?' Sewngguhnya Alrlu- melihat

l<ffiw dml<mrnrnu dalamkesesatmt yang nydta."
(Qs. Al Art'aam [$l: 74)
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Takwil firman Altah: 'ic yj. j.rtL3'6 t$ {oan [ingattahJ
di waktu lbrahim berhata kepada bapaknya, Aazar)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT menyatakan kepada Nabi

Muhammad SAW, "Wahai Muhammad, ingatlatr 
-sebagai 

hujjah
yang bisa engkau gunakan untuk kaummu dan musuhmu tentang

tuhan mereka, yakni dalil yang Kami ajarkan kepada kalian atas

kebatilan merek4 juga kebenaran agamamu- hujjatr Ibratrim

terhadap kaumnya, juga caranya dalam mematahkan kebatilan para

penyembah berhala. Lantas jadikanlah ia sebagai imam dan

striteladan. Yakni ketika ia berkata kepada bapaknya dengan

meninggalkan agamanya, bahkan mencela peribadatran bapaknya

yang menyembatr berhala. "

Para ulama berbeda pendapat tentang maksud latazh Aazoar,

sebuatr nama atau sifat? Jika nama" maka siapakah yang diberi nama

demikian?

Pertama: Sebagian ulama berpendapat bahwa Aazaar adalah

narna bapaknya.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

13470. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, ia
berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kalni, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-
Sudi, tentang firman Allah SWT, 'j:t; *9 j491, tr6 ig
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"Dan (ingatlah) di wahu Ibrahim berkata kcpada bapabtya,

Aazar," ia berkata, 'Nama bapaknya adalah [v2r.t>r96

13471. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

bin Al Fadhl menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Ishaq menceritakan kepadaku, ia berkata,

"Aru adalah bapak Ibratrim. Berdasarkan riwayat yang kami

dapatkan, ia adalatr seorang lelaki penduduk Kutsa, negeri

Sawad Kufah." le7

13472. Ibnu Al Barqi menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin

Abu Salamatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku

mendengar Said bin Abdil Azizberkat+ "Ia adalah Az:lr, darn

ia adalatr Tarih. Ia bagaikan Isra'il dan Ya'qub."le8

Kedua: Berpendapat batrwa Aazaar bukanlatt bapaknya

Ibrahim.

Mereka yang brpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

13473. Muharnmad bin Humaid dan Su&an bin Waki menceritakan

kepada kami, mereka berdua berkata: Jarir menceritakan

kepada kami dari Laits, dari Mujahid, ia berkata, "Azar

bukanlah bapak Ibrahim. "lee

t98

t99

Al Bukhari meriwayatkan hadits yang memperkuat makna tersebut dalam

Ahadits Al 'Anbia(3350), dengan lafazh: yUir ii'):)r 
^iJ 

e,;\,*- "Ibrahim

melemprkan bqabtya, Aazaar, pada Hwi Kiamat."
Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (4lB2Q dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al
Masir (3/70).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (411325), Al Mawardi dalan An-Nulrat wa Al
Uyun Qll24), dan Ibnu AI Jauzi dalan Zad Al Masir (3170).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (411325).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (411325) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al
Masir (3171).
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13474. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ats-Tsauri menceritakan

kepada karli, ia berkata, "Seseorang mengabarkan kepadaku

dari Ibnu Abu Najih, dari Mujatrid, tentang firman Allah

swr, iSri *-.1 l*gy',56 iy 'Dan (ingattah) di walctu

Ibrahim berkata kepada bapalorya, Aazar'," ia berkata,
etfiz?E bukan bapaknya, akan tetapi berhala."200

13475. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin

Yaman menceritakan kepada kami dari Sufran, dari Ibnu

Abu Najih, dari Mujahid, ia berkata" cty'rzdr adalatr nama

berhala."2ol

13476. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Sudi, ia berkata tentang firman Allah SWT, i-29L36 iy
'jt; y.l"Dan (ingatlah) di wafuu lbrahim berkata trepada

bapalmya, Aazar," dia berkata" "Ada yang menyatakan

bahwa nama bapaknya adalah Tarih, sementara nama

berhalanya adalatr Aazar."

As-Sudi berkata: Apakah engkau menjadikan berhala Azar

sebagai tuhan.'202

Ketiga: Berpendapat batrwa Aazaar merupakan celaan dan

aib atas perkataan mereka. Malaranya: yang bengkok.

'0 lbidmt lbid.
zqt lbnu Abu Hatim dalam taBirnya (411324) dan lbnu Al Jauzi dalalrr- Zad At

Mosir (3fIO).
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Mereka menafsirkan bahwa dia dicela dengan kebengkokan

dan penyimpangan dari kebenaran.

Ahli qira'at berbeda pendapat tentang bacaan ayat tersebut.

Pertama: Mayoritas ulama qira'at dari berbagai negeri

membacany a, 'i)t|. il l**y '56 i5, yakni dengan lataz/r- 'itti

berharakat fathahkarena mengikuti lafafuLli ya"g di-i'rabi khafadh.

Lantas ketika lafazh tersebut merupakan lafaz};. asing, maka mereka

memberikanharuY,atfathaft walaupundalamkedudukankhafadh.

Kedua: Diriwayatkan dari Abu Zaid Al Madini dan Hasan Al
Bashri, bahwa mereka berdua membacanya,isl (dengan rafa) sebagai

munada. Jelasnya, IT t- "Wahai Aazaar." Adapun riwayat yang

berasal dari As-Sudi, ymg menjelaskan bahwa Aazaar merupakan

rurma berhala, dengan bacaan yang di-nashab-kan, yakni dengan

makna, 1iI 6Al ;ii 'UJSI "Apalcah engkau menjadikan Aazaar

sebogai berhala yang disembah?" merupakan bacaan yang tidak

dibenarkan dari susunan batrasa. Hal itu karena orang fuab -
biasanya- tidak me-nashab-V,an isim dengan f il setelatr huruf

isttJham. Mereka tidak berkatry t'c;J:il '!vi yarry artinya, "Apakah

engkau telatr berbicara kepada saudaramu?"

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang lebih tepat 
-menurutkami- adalatr yang membacanya dengan harakat fathah, karena

mengikuti lafazh iti, yacni dalam kedudukan khafadh dengan tanda

fathah karena lafaz}a ajam (asing). Alasan kami memilih bacaan

tersebut adalatr karena itu merupakan kesepakatan hujjah para ahli

qira'at.

Jika memang itu bacaan yang benar, karena secara batrasa

tidak dibenarkan nashab dengan f il setelah hwuf isti/ham, maka

engkau memiliki dua makna ketika memberinyaharukat fathah.
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l. Nama unfirk bapak Nabi Ibratrim. Jelasnya, ada dalam

kedudukan rufadh karena dikembalikan kepada lafazh i/ti,
akan tetapi diberikan har*,atfathahkareta alasan yang telah

kami sebutkan.

2. Sifat, seakan mengulangi huruf lam, akan tetapi ketika
benhrknya seperti 7t a^3f.(, maku tidak dengan kasrah,

akan tetapi diberikan harakat seperti yang berlaku pada dua

kata tersebut. Jadi, makna ayat tersebut adalatr, *Ketika

Ibrahim berkata kepada bapaknya yang menyimpang,

' Apakatr engkau menj adikan berhala sebagai sesembahan' ?"

Setelatr kita menyatakan batrwa makna ayat tidak akan keluar

dari kedua makna tersbut, maka selaqiutnya kita memilih salah satu di
antara keduanya. Lantas, pendapat yang paling tepat 

-msnuufkami- adalah yang menyatakan bahwa Aazaar merupakan nama

bapak Nabi Ibratrim, karena Allah SWT menyatakan, "Ia adalatr

bapaknya." Inilah pendapat yang dipilih oleh para ularna.

Jika ada yang bertany4 "Ulama nasab menisbatkan Ibratrim
kepada Tarih, maka bagaimana bisa namanya menjadi Aazaar?"

Jawab, *Tidak menutup kemungkinan ia memiliki dua nama,

seperti yang masyhtr di kalangan manusia sekarang ini. Bisa pula

merupakan julukan baginya."

Talcwil firman Altah: A.3C3; 6,:11 AL'$'. C6 
";fr# ,rfi @antaskah kamu meniodikan berhala-berhala sebagai

tuhan-tuhan? Sesungguhnya Aku melihat lrumu dan kaummu
dalam kesesatan yang nyata)
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Abu Ja'far berkata: Ini merupakan berita dari Allah SWT

tentang ucapan Ibrahim kepada bapaknya, Aazaar, ia berkata,

"AFakah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai sesembaban,

yakni Rabb selain Allah, yang telatr menciptakanmu dan memberikan

rezeki kepadamu?"

Lafa^ i&li adalatr bentuk jamak dari ?b, yang artinya

berhala yang terbuat dari batu, kuyo, atau yang lainnya dalam bentuk

manusia. Itu juga dinamakan iijr. oemikian pula gambar manusia

yang ada di dinding, sering dinamakan shanam datwatsan.

Firman Allah swr, # ,lL e 6;33 A;J eL
"sesungguhnya Alru melihot kamu dan kaummu dalam kcsesatan yang

nyata." Allah SWT menyatakan, "Sungguh watrai Aazaa4 Aku

melihatnu dan kaummu yang menyembatr berhala berada dalam

kesesatan, yakni berpaling dari hujjah dan menyimpang dari jalan

$ "Yorg ny/ata," maksudnya adalatr nyata bagi orang yang

melihatny4 batrwa ia merupakan penyrmpangan dari jalan yang lurus.

Maksudnya, ia dan mereka telatr menyimpang dari jalan tauhid yang

mewajibkan mereka untuk ikhlas dalam beribadatr kepada-Nya.

oo0

U i,k;;,6* i; e. iAi 3.,Ky, 1"+tyu) A$j
'u--;tA

"D an demikimrlah Karli, per:lihatl<m lnpodo lhr ahin. tandn
tandalceagwgan (I<anli yarJg terdapat) di larrgit dorrrh.ttni

dan (Karti mernpulilwtl<mrrya) agar dia temws,,tk orang
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yo,ttgyakin."
(Qs. Al An'aam [6]: 75)

Talrwit fiman Allah: ';$(zri LKy ;*fi,aj 541?t

l+*A 'u 3tr1i, 6lt; @an demikiantah Kami pertihatkan

kepada Ibrahim tanda-tanda heagungan [Kami yang terdapatJ di

langit dan bumi dan [Kami memperlihatkannyal agar dia termosuk

orang yang yakin)

Abu Ja'far berkata: Maksud firman Allah SWT, 6jKS
"Dan demikianlah," yakni, "seperti Kami memperlihatkan ilmu

dalam agamanya, juga kebenaran dan kesesatan kaumnya. Kami juga

memperlihatkan kerajaan langit dan bumi kepadarru."

Lafazh |KY ditambahkan huruf fa, seperti dalam kata

'e\if;J yang berasal dari lafaztr ]hir. Lrg" seperti lafazh, ? "o:#:

o:t*j b y*rg artinya, rasa talart lebih baik daripada rasa kasih

sayang. Dihikayatkan dari bangsa Arab, mereka berkata, ;fl ;t:i<l;li
griti "Dia memiliki lccrajaan Yaman dan lrak"

Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan firman Allatt

swr, ,r$'s ggai 
'Ky 

6Lc) @(t "Kami pertihattcan

lrepada lbrahim tanda-tanda keagungan (Kami yang terdapat) di

langit dan bumi."

Pertama: Sebagian ulama berpendapat batrwa maknanya

adalatr, "Kami perlihatkan kepadanyapenciptaan langit dan bumi."

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

13477. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah

bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyatr
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bin Shalih menceritakan kepada kami dari Ali bin Abu

Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah SWT, G)
*fit; r.tAi SKYtgtL"Kami perlihatkan kepada

Ibrahim tanda-tanda keagungan (Kami yang terdapat) di

langit dan burni," bahwa maksudnya adalah penciptaan

langit dan bumi.2o3

13478. Bisyr bin Muadz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Said

menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman

A[ah swr, iXi; eEAi SKYaEtc) 6:*' "Dan

demiHanlah Kami perlihatkan kcpada lbrahim tanda-tanda

keagungan (Kami yang terdapat) di langit dan bumi, " bahwa

maksudnya adalah penciptaan langit dan bumi, dan (Kami

memperlihatkannya) agar iatermasuk orang yang yakin.2e

13479. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepada kami, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Ibnu Abbas,

tentang firman Allah SwT, |KY t+tLci 6yKt
6li; o.iiAi"Drn demikianlah Kami perlihatkan kepada

Ibrahim tanda-tanda keagungan (Kami yang terdapat) di

langit dan bumi," bahwa maksudnya adalah penciptaan

langit dan bumi.2o5

Kedua: Berpendapat bahwa lafazh al malahtt artinya

kerajaan, seperti penafsiran yang telah kami ungkapkan.

Al Mawardi dzlan An-Nukat wa Al Uyun Qll35) dan Ibnu Athiyyah dalarn Al
Muharrar Al Wajb (2l3ll).
Ibid
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(411326).
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Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

13480. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya

bin Wadih menceritakan kepada kami, ia berkata: Umar bin

Abu Zaidah menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku

mendengar I}rimah ditanya oleh seseorang tentang firman

Auah swr, ;jlt; eEai 3'6y ;-+lt-a) $gt
"Dan demikianlah Kami perlihatkan kepada lbrahim tanda-

tanda kcagungan (Kami yang terdopat) di langit dan bumi-"

Ia menjawab, "Maksudnya adalah kerajaan. Dengan batrasa

An-Nabth €j|L.'o'

13481. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Zatdah, dari

Ikrimah, ia berkata, "Dengan bahasa An-Nabth adalatt

.€j*'u.-207
Ketiga: Berpendapat batrwa maksudnya adalah ayat-ayat

langrt dan bumi.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

13482. Hannad bin As-Sari menceritakan kepada kami, dia berkata:

Waki menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Manshur,

dari }vlujahid, tentang firman Altah SWT, ;*ya) A{KS

6li; ,>-it(zsi |KY "Dan dernikianlah Kami perlihatkan

lrepada lbrahim tanda+anda lceagungan (Kami yang

An-Nabth adalah sebuah suku Arab Badui yang berdomisili di Palestina selatan
pada abad 4 SM -Ed. Al Mawardi dalarn An-Nukat wa Al llyun Qll35).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya@fl326) dan Al Mawardi dalarn An-Nukat wa
Al (rur Ql35) dar Mujahid.

26
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terdapat) di langit dan bumi," dia berkata, "Maksudnya

adalah ay at-ayatlangit dan bumi."208

13483. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujflrid, tentang firman Allah SWT, A$trs) 6Lf(t
,ihii gfAi LKY "Dan demikianlah Kami perlihatkan

lrepada Ibrahim tanda-tanda keagungan (Kami yang

terdapat) di longit dan bumi, " dia berkata"'Maksudnya yaitu

ayat-ayat.u2@

13484. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujahid, tentang firman Allah SWT, ;*lt-a) 6:Kt
*$i; gEAi |KY "Dan demikianlah Kami jertlhatkon

kepada lbrahim tanda-tanda keagungan (Kami yang

terdapat) di langit dan bumi," dia berkata, "Langit yang

tujuh terbuka untuk Ibrahim sampai futy, lantas ia
melihatnya. Demikian pula bumi yang tujuh, terbuka, lantas

ia pun melihatnya."2lo

13485. Muharnmad bin Al Husain menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Sudi, tentang firnan Allah SwT, |KY, ;*|t-a) A:r(t
/tri?, - tlZi|rtS;s trtsq; ,r$i|ttSi(U i;5$,*:Y15 *y{il\ " Dan demikianlah Kami

Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (3171).
Ibid.
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (411326,1327), Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al
Masir (3/71), dan lbnu Athiyyah dalam Al Muhuro Al Wajb Ql3ll).

20t
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perlihatlan lcepada lbrahim tanda'tando keagungan (Kami

yang terdapat) di langit dan bumi dan (Kami

memperlilwtkanrrya) agar dia termasuk orang yang yakin,"

ia berkata "Ia diletakkan di atas batu besar, lantas langit

terbtrka baginya, sehingga ia dapat melihat kerajaan Allah

SWT di dalamnyq dan melihat tempatnya di dalam surga.

Terbuka pula urtuknya langit" sehingga ia dapat melihat

bumi bagian bawah."

Demikianlah maha fimran Altah SwT,'Cltt aiAi$t;l
"Dan Kami berikan kepadarrya balasannya di dunia. " (Qs.

Al 'Ankabuttl29l:27)

Allah SWT menyatakan, "Karri memberikan tempatnya di

surga"

Ada juga yang menyatakan batrwa pahala dalam ayat tersebut

_ adalah pujian yang indatr.2rr

13486. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Al Qasim bin_Abu Bazzah,

dari fvlujatrid, tentang firman Allah SWT, ;*ty-c) 6VKS
,ili| ,>itili |KY "Dan demikianlah Kami perlihatknn

lrcpada lbrahim tanda-tanda keagungan (Kami yang

terdapat) di langit dan bumi," dia berkata, "Langit

dibukakan untuknya, lantas ia melihatnya, sehingga dapat

2rr Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (411326, 1327) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al
Masir(3fll).
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melihat Arsy. Demikian pula bumi yang tujuh (lapis),

dibukakan untuknya, sehingga dia dapat melihatnya."2l2

13487. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakkam

menceritakan kepada kami dari Anbasah, dari Salim, dari

Said bin Jabir, tentang firman Allah SWT, *tf") SnjKS

i;*'S g&Ai |F'Y "Dan demikianlah Kami perlihatkan

lrepada lbrahim tanda-tanda keagungan (Kami yang

terdapat) di langit dan bumi, " dia berkata, "Langit dan bumi

dibukakan untuknyq sehingga ia melihatnya di atas batu

besar, batu tersebut di atas ikan, dan ikan itu ada di atas

Hntam Rabb Yang Maha Agung lagi tidak ada ilah ymg
disembah selain-Nya. "2 

I 3

13488. Hannad dan Ibnu Waki menceritakan kepada kami, mereka

berdua berkata: Abu Muawiyatr menceritakan kepada kami

dari Ashim, dari Abu Utsman, dari Salman, ia be"rkata,

"Ketika Ibrahim melihat kerajaan langit dan bumi, ia melihat

seorang hamba yang sedang melalnrkan perbuatan keji, lantas

ia memanggilnya, lalu hancur. Kemudian ia melihat yang

lainnya dalam perbuatan keji, lantas ia memanggilnya, lalu

hancur. Kemudian ia melihatnya yang lain dalarn perbuatan

keji, lalu hancur. Dia berkat4 'Turunkan hamba-Ku,

sehingga hamba-hamba-Ku yang lain tidak hancur'."2|4

13489. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Qabishatr
menceritakan kepada kami dari Sufran, dari Thalhatr bin

"' Suro, Said bin Manshur $D$ dn As-Suyuthi dalaro Ad-Dun Al Mantsttr
(3/301).
Sunan Said bin Marchur (5D4), seperti atsar sebelumnya.
As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (3/303), dengan menyebutkan Ibnu Abu
Syaibah sebagai sumbernya.

2t3
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Amr, dari Atha, ia berkata, "Ketika Allah SWT mengangkat

Ibrahim ke kerajaan langit, ia berada di tempat tinggi, lantas

ia melihat seorang hamba yang sedang berzin4 maka dia

memanggilny4 lalu hancur. Kemudian dia diangkat kembali

dan melihat seorang hamba yang sedang berzina, maka ia

memanggilny4 dan hancur pula. Kemudian ia diangkat

kembali dan melihat seorang hamba yang sedang berzin4
maka ia memanggilnya. Ibrahim lalu dipanggil, 'Tetap di

tempatnu wahai Ibratrim, karena engkau hamba yang

mustajab, dan ada tiga pilihan bagi hamba-Ku, yaitu: (l)
bertobat kepada-Ku sehingga Aku mengampuninya, (2) Aku
memberikannya keturunan yang baik, atau (3) ia terus-

menenrs berbuat demikian, sehingga Aku selalu

menegurnya'."215

13490. Ibnu Basyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abu-' Adi, Muhammad bin Ja'far, dan Abdul Wahhab

menceritakan kepada karni dari Auf, dari Usamah, batrwa

sesunggulurya Ibratrim Klwlilurr ahman (kek,asih Yang Matra

Pengasih) bercerita tentang dirinya, batrwa dialah maktrluk

Allah yang paling penuh kasih sayrng. Allah SWT

mengangkatrya sehingga ia bisa melihat penduduk bumi,

lantas ia bisa melihat amal perbuatan mereka. Kemudian

ketika dia melihat mereka yang sedang melakukan

kemaksiatan, ia berkata" "Ya Allah, hancurkanlah mereka."

Allatr lalu berkata kepadanya, "Aku lebih sayang kepada

2rt Al Baihaqi dalam Asy-Syu'ab (5D93) dan As-suyuthi dalam Ad-Durr At
Mantsw(31303).
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hamba-harrrba-Ku daripadamu, turunlah, barangkali mereka

bertobat dan kembali kepadaku'."21 
6

Keempat: Berpendapat batrwa maksudnya adalah, Allah SWT

memperlihatkan bintang, bulan, dan matahari.

Mereka yang hrpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

l34gl. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Khalid Al Abmar menceritakan kepada kami dari Juwaibir,

dari Adh-Dhahhak, tentang firman Allah SWT, -rs) 6KS
$li; 9f3i 3Ky t+'l "Dan demikiantah Kami

perlihatkan kcpada lbrahim tanda-tanda kcagungan (Kami

yang terdapat) di langit dan bumi, " dia berkata, "Maksudnya

adalah matahari, bulan, dan bintang."2l7

13492. Ibnu Basyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Su&an

menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Mujatrid,

tentang firman Allah swT, 3KY ,.rflc) 6:St
,3'S ,.>.il7si "Dan demikianlah Kami perlihatttan

trepada Ibrahim tanda'tanda kcagungan (Kami yang

terdapat) di langit dan bumi," dia berkata "Maksudnya

adalah matatrari, bulan, dan bintang.""'

13493. Al Mutsanna menceritakan kepada lGmi, ia berkata:

Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muawiyatr menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah,

"o AbuNu'aim dalanAl Hi$ah (3/104).
2t7 AlMawardi dalam A*Nukat wa al uynt Qll35) dan Ibnu Athiyyah dalam Al

Muhoru Al Waiiz Ql3ll).2rt Ibnu Abu Hatim dalaur tafsirnya (a/1326).
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dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah SWT, ai Agt
,r$'s ;$r1ti ,Ky t +tl "Dan demikiantah Komi

perlilutkan kcpada lbrahim tanda+anda kcagungan (Kami

yang terdapat) di langit dan bumi, " dia berkata, "Maksudnya

adalah matatrari, bulan, dan bintang.""'

13494. Muhammad bin Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadah, ia berkata: Ibrahim

disembunyikan dari para pemimpin yang zhalim, lantas

rezekinya diletakkan pada jari-jemariny4 sehingga jika ia
mengisap jari-jemarinya maka ia mendapatkan rezeki

padanya. Lantas ketika keluar, Allah SWT memperlihatkan

kerajaan tangrt dan bumi kepadanya Kerajaan langit itu

adalah matahari, bulan, dan bintang. Sedangkan kerajaan

bumi adatah pegulungan, pepohonan, dan lautan.22o

13495.'" Basyar bin Muadz menceritakan kepada kani, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Said

menceritakan kepada kami dari Qatadatr, bahwa nabiyullatr

Ibratrim AS dilarikan dari pemimpin yang zhalim, lantas ia

diletakkan di dalam lubang bumi, dan rezekinya diletakkan

pada jari-jemarinya, sehingga jika ia mengisap salatr satu

jarinya maka ia mendapatkan rcznki padanya. Kemudian

ketika dia keluar dari lubang itu Alldh SWT memperlihatkan

kerajaan langit, (yaitu) matattari, bulan, bintang, awan, dan

maktrluk-Nya yarLg sangat besar. Dia juga memperlihatkan

kerajaan bumi, lantas Dia memperlihatkan pegunungan,

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (411326).

Al Mawardi drJram An-Nulcat wa Al Uyun Qll35), dengan riwayat ringkas dari

Qatadah.

2t9

xn
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lautan, sungai-sungai, pepohonan, setiap makhluk-Nya di

atas bumi, dan makhluk-Nya yang sangat besar.Zl

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling tepat adalah yang

menyatakan bahwa maksud firman Atlah SWT, t+St-,s) A:Kt
,r3'S o.iiAi 3KY "Dan demikianlah Kami pertihatkan kepada

Ibrahim tanda+anda keagungan (Kami yang terdapa) di langit dan

bumi," adalah, Altah SWT memperlihatkan kerajaan langit dan bumi

kepadanya, yakni makhluk Allah yang ada di antara keduanya;

matahari, bintang, pepohonan, makhluk yang berjalan di atasnya, serta

lainnya dari agungnya kerajaan Allah. Allah memperlihatkan

kepadanya perkara yang nampak dan tersembunyi.

Kami memilih pendapat tersebut berdasarkan penjelasan yang

telalr kami ungkapkan terkait dengan makna latazhmalahrut.

Firman Allah swr, 'bt+1;3 'e itKl; "Doii'(Kami

memperlihatkannya) agar dia termasuk orang yang yahin,"

mak$dnya adalah, Allatl SWT menampakkan kerajaan langit dan

bnuri agr dia menetapkan tautrid kepada Atlah SWT, agat ia

mengetahui hakikat hidayah yang diberikan kepadanya, dan

mengetatrui kesesatan kaumnya yang menyembah berhala.

Ibnu Abbas berkata tentang makna ayat tersebut sebagaimana

dijelaskan dalam riwayat berikut ini:

13496. Mtrhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman

D' Ibid.
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Auah swr, 'ut*A 'u t*S "Dan (Kami

memperlihattranrrya) agar dia termasuk orang yang yakin,"

bahwa Allah swT menampakkan kepadanya segala perkara

yang tersembunyi dan yang nanrpak, maka tampaklatt

baginya segala amal perbuatan makhluk. Lantas ketika Dia

terus-menerus melaknat orang yang berlaku dosa, Allah SWT

berfirman, "Englau tidak akan sanggup menghadapi ini!"

Allah swT pun mengembalikannya kepada keadaan

semula.22

Jadi, maknanya yaitu, "Kami memperlihatkan kerajaan langit

dan buni agar ia menjadi orang yang meyakini ilmu segala

sesuatu secara nyatq bukan hanya berita."

13497. Al Abbas bin Al Walid menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapa}tcu mengabarkan kepadaku, ia berkata: Ibnu Jabir

menceritakan kepada kalrli, ia berkata: Al Auza'i

arenceritakan kepada kami, ia berkata: Khalid bin Al-Lajlaj

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar

AMurrahman bin Aisy berkata: Pada suatu pagi Rasulullatt

SAW menjadi imam shalat kami, lantas seseorang bertanya

kepada beliag, .Tidak pernah aku melihat engkau seceria

pagr hari ini'. Beliau menjawab, 'Kenopa tidah sementarq

Rabbfu telah mettampak*an diri-Nya dalam keadaan yang

pattng indah,'Allah lalu bertanya, 'Apakah yang dicari oleh

para nalaikat watwi Mulwmmad?' Beliau berkatq 'Engkau

lebih tahu walwi nlwnht.' Beliau lalu meletakkan tangan-

Nya di antara dua pundakklnr, aku prm merasakan dingin

tangannya di dada, dengannya aku tatru apa yang ada di

rn Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(411327).
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langrt dan di bumi. Beliau lalu membacakan firman Allatt

swr, 'ci,K15 ,8i; egai ,Ky asy-a) 6-*t
{a$;lS'Oo, demikianlah Kami perlihatkan kcpoda lbrahim

tanda-tanda keagungan (Kami yang terdapat) di langit dan

bumi dan (Kami memperlihatkannya) agar dia termasuk

orang yang ya6n'. "D3

ooo

uKetila malonr telah gela1, d.ia melilw sebuah bintmtg
(latu) dio berl<at4-'lnilah t;,,iftorrlrru', tetapi firl<alo binung
itu tengelan dio M@te'Scyo ddok sul<o lqaday ang

tengelorlrtt."
(Qs. Al An'aam 16l:761

Ta*wil firman Allah: Y,!ritSr::$, 36"6'l t:t 'J41 # ";6
AySl # -* 3r3 'S; (Ketiki matam tetah setap, dia metihat

sebuah bintang fialuJ dfu berkata nlnilah tuhanku,'tetapi tatkala

bintang itu tenggelom d.ia berkata, oSaya tidak suka kepada yang

tenggelam")

Abu Ja'far berkata: Attah SWT menyatakan, *Ketika malam

telatr menuhrpi."

a Ahmad dalam musnadnya (5D43) dan At-Tirmidzi dalam Tafsir Al @t'ot
(323s).

Ut:ts 36"$f t1r'J$i *{''; rS

@ avsl*
-13G'.Si-6

-
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Diungkapkan dalam bahasa Arab, ,#t {t h ,',P1, & ,'ahl,
d*, * Vi. lit<a.r& aiu"*g maka menggunakan hr-uuf atif lebih
fasih daripada tidak; ,#t ,gt lebih fasih daripada *'&1, a*, * ,r
.JiU' t"Uit, fasih daripada&. Semuanya diterima dan biasa didengar

dari orang Arab. ,Hr * adalah bahasa Asad, sementara '^*ii e
bahasa Tamim.

Bentuk mashdar dari lafazh #,* adalah A,tift dan r.i6.
Mashdar dari lafazh hi adabnrjrr*!-Diungkapkan dalam batrasa Arab

,Yt'rry.j Lxt ,ii "srfulon datang pada gelapnya rnalam." Dikatakan

ptila jin, karena mereka tersembunyi dari pandangan manusia. Jadi,

setiap perkara yang tersembunyi dari pandangan manusia disebut li
p. Demikian pula perkataan Al Hudzali berikut ini,

pitrr ;:xsr &n, 6:3Xt 53'rriri ,r;,
"Dan air itu hthtcurkan sebehtm tidur, 

'

sementara malam yang gelap telah menyelimutinya."na

Ubaid berkata,

7f; ,Pt e t q.:r*- ,sltbt e :l-il,'d !"t
"Pada lapangan luas, setnentara burung hantu bersuara dengan

suara yang menahttlan kala malam menutupi

dengan s angat menc ekam. "225

Demikian pula ungkapan '4t 'c.!irl yang artinya ,.Aku

menutupi maylt di dalam liang kubur." Serta 'r!ti, . Lafazh tersebut

2a Baitini terdapat dalam syair-syair Hudzaliyyin, dalam Al-Lisan(enti: .J.r-y.
2r Bait ini terdapat dalam diwan ubaid bin Al Abrash, dari qasidahyang berjudul

Ta&akikutu Ahli Ash-Shalihin. Lrhat Ad-Diwan (38) -
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sebanding dengan F, bt#. Juga tameng dalam bahasa Arab, 'glv),

karena iamenutupi dan melindungi.

Firman Allah SWT, 9:f ,sf: "Dia melthat sebuah bintang,"
maksudnya adalah ketika ia melihat bintang, ia berkata *Inilatr

Rabbku."

Hal itu sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas,

13498. Al Mutsanna menceritakan kepadaktl ia berkata: Abu Shalih

menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyatr bin Shalih

menceritakan kepada kami dari Ali bin Abu Thalhatr, daxi

Ibnu Abbas, ia berkata, tentang firman Allah SWT, A.,55
l,rrAi*i,Kl; iXA ,>irtti 1Ky ;*gt-a),Dan

demikianlah Kami perlihatkan kcpada lbrahim tanda-tando

lrcagungan (Karni yang terdapat) di langit dan bumi dan
(Kami memperlihatkannya) agar dia termasuk orang yang

Wkia" bahwa maksudnya adalah matalrari, bulan, dan

bintang.

Firman Allah swT, ,rt t:t$ 36W 6 ',$l # 'C 6i
"Ketika malam telah gelap, ia melihat sebuah bintang (lalu)

ia berkata, 'Inilah Tuhanht'. Lantas ia menyembaturya

hingga lenyap, dan ketika lenyap, dia berkata, "Aku tidak

suka kepada yang tenggelarn."

Firman Allah swr, i5; t:{^ 36 6;$ fil t; t3
"Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit dia berkata,

'Inilah Tuhanfu'. " Lantas dia menyernbahnya hingga lenyap,

dan ketika lerryap,n6 ia berkata, 'sesungguhnyajika Tuhanku

Ibnu Abu Hatim dalam taftirnya (411328) dan Ibnu Al Jauzi drJnm Zad Al
Masir (31'74).
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tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk

orang yang sesat."

Frrman Allah swr, (6 $$$' 36'C;U "316 tr,"14 " Kemudian tatlcala ia melihat matahari terbit, dia

berkata, 'Inilah Tuhanlat, ini yang lebih besar '. " Lantas ia

menyembaturya hingga lenyap, dan ketika lenyap, ia berkata,

"Hai kaumku, aku berlepas diri dari apa yang kamu

perseluttrkan."

13499. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Said menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firmEm Allah SIVT, ff,
AySl #-* ltS SfrWUtti,'s6-(Sl t; 31t r$L ";-
"Ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang

(laU dia berkata, 'Inilah Tuhonht', tetapi tatkala bintang

itu tenggelam ia berkata, 'Saya tidok suka kcpada yang
""' 

tenggelam'. " Dia tatru bahwa Rabbnya senantiasa ada dan

tidak lenyap

9utua4 lalu membacakan firman-Nya sampai, ftL $ (:i
';Ul "Inilah Tuhanlat, ini yang lebih besar."Maksudnya,

ia melihat makhluk Allah yang lebih besar daripada dua

makhluk sebelumny4 serta lebih bercahaya.227

Itu karena ucapan Ibratrim adalatr:

13500. Muhammad bin Humaid menceritakan kepada kami, ia

berkata: Salamatr bin Al Fadhl menceritakan kepada kami, ia

berkata: Mtrharnmad bin Ishaq menceritakan kepadaku -
sebagaimana riwayat yang sampai kepada kami- batrwa

a Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya(4/13i30).
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Aazaar adalah seorang lelaki dari Kautsa, perkampungan di

Sawad Kufah. Kala itu ada seorang ruja daerah Timur yang

bemama Namrud. Kala Allah SWT hendak mengutus

Ibratrim sebagai rasul, tidak ada seorang nabi pun antara Nuh

dan Ibrahim kecuali Huud dan Shalih. Lantas setelah masa

kedatangan Ibratrim sudah dekat, para atrli perbintangan

datang kepada Namrud, mereka berkata, "Ketatruilah, kami

dapatkan dalam ilmu kami akan ada seorang anak lelaki di

kampungmu yang bemama Ibrahim, yang akan meluluhkan

agama kalian dan menghancurkan berhala kalian pada bulan

sekian dan tatnrn sekian."

Setelah tiba tahun yang mereka sebutkan kepada Namrud,

Namrtrd pun mengutus pasukan kepada setiap wanita hamil

dan menahannya-kecuali ibu Ibratrim, istrinya Azar, karena

Namrud tidak mengetatrui kehamilannya" karena ia wanita

yang masih sangat mudq sebagaimana riwayat yang kami

dapatkan- dan tidak diketatrui adanya janin dalam perutrya.

Ketika sang ibu hendak melahirkan, saat itulah Namrud

hendak membunuh setiap anak yang lahir pada bulan itu

karena khawatir dengan kekuasaannya. Lantas tidaklalt

seorang anak lahir pada bulan dan tahun itu kecuali ia

menyembelihnya. Oleh karena itu, ketika ibu Ibrahim merasa

mulas, pada malam harinya ia pergi ke goa terdekat dan

melatrirkan Ibratrim di sanq lalu mempersiapkan segala hal

yang dibuttrhkan oleh si bayi, kemudian dia keluar dan

menutup goa Selanjutrya ia pulang ke rumatr dan senantiasa

memeriksa keadaannya di goa. Ia mendapatinya dalam

keadaan hidup dengan menghisap ibu jari 
-seperti 

yang
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mereka katakan, wallahu a'lam-. Allah SWT memberikan

rezekikepadanya dengan isapan ibu jari.

Aazaar bertanya kepada ibu Ibratrim tentang kandungannya

dan apa yang ia laktftan, lalu sang ibu menjawab batrwa ia

telah melatrirkan seorang anak lelaki, tetapi telatr mati.

Aazaar pun mempercayainya dan tidak menanyakan hal itu

lagi.

Seperti yang mereka ceritakan, satu hari bagaikan satu bulan

bagi Ibratrim, dan satu bulan bagaikan satu tahun. Kemudian

setelah lima belas bulan dalam goa, Ibratrim berkata kepada

ibunya, "Keluarkanlah aku sehingga bisa melihatJihat!"

Sang Ibu pun mengeluarkannya pada waktu Isya. Ia lalu

berpikir tentang penciptaan langit dan bumi, ia berkat4

"Sesungguhnya yang telatr menciptakanku, memberikan

rezeki kepadaku, dan memberi makan serta minurn kepadaku
"adalatr Rabbku, tidak ada ilah selun-Nya." Selanjutnya ia

melihat langit dan menemukan bintang, ia berkata *Inilatl

tuhanku." Kemudian ia terus mengikutinya hingga

melihatnya lenyap, dan ketika lenyap ia berkata" "Aku tidak

suka kepada yang tenggelam." Kemudian bulan nampak, lalu

ia berkata, "Ini adalah Rabbku." Matanya pun terus

mengikuti hingga lenyap, dan ketika tenggelam, ia berkata,

"Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk

kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat."

Ketika siang tiba dan matatrari terbit, ia berkata, "Sungguh

besar matatrari." Ia melihat sesuatu yang paling besar

cahayany4 maka ia berkata, *lnilah tuhanku, ini lebih besar."

Ketika matatrari lenyap, ia berkat4 *Hai kaumku, aku
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berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan.

Sesunggutrnya aku menghadapkan diriku kepada Rabb yang

menciptakan langit dan bumi, dengan cenderung kepada

agama yang benar, dan aku bukan termasuk oftlng-orang

yang mempersekutukan Tuhan."

Ibrahim kemudian kembali kepada bapaknya, Aazaar, dengan

pendirian kuat dan mengenal Ttrhannya, serta terbebas dari

agama kaurnnya. Hanya saja, ia tidak menampakkannya.

Ibratrim mengatakan kepada Aazaar batrwa ia adalatr

anaknya. Ibu Ibratrim juga mengabarkan hal tersebut, serta

memberitahukan yang telah dilakukannya selama ini.

Akhirnya sang ayah sangat gembira dengan berita itu.

Aazazr adalah pembuat berhala kaumnya yang biasa mereka

sembah. Aazaar memberikannya kepada Ibrahim untuk

dljual, maka Ibratrim pergi membawanya 
-sebagaimana

riwayat yang kami dapatkan- ia berkata "Siapa yang mau

membeli sesuatu yang tidak bisa memberikan mudharat atau

manfaat?" Akhimya tidak seorang pun membelinya. Ketika

barangnya tidak laku, ia membawanya ke sungai lantas

membalikkan kepalanya di dalam sungai seraya berkat4

"Minumlah!" Sebagai bentuk pelecehan terhadap kaumnya

juga terhadap kesesatan mereka, sehingga tersebarlatr sikap

beliau yang mengejek kaum dan penduduk kampung

karenanya. Akan tetapi berita tersebut tidak sampai kepada

Namnrd.28

xtt Ini adalah salah satu atsarbani Israil yang diungkapkan oleh Al Baghawi dalam
kitabnya yang berjudul Ma'alim At-Tarzil (2/380, 381).
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Abu Ja'far berkata: Sebagian ulama, selain ulama yang

mengingkari riwayat yang dibawakan dari Ibnu Abbas, yakni bahwa

ketika Ibratrim melihat bintang dan bulan, dia berkata, "Ini Tuhanku."

berkata, "Tidak ada seorang rasul pun dalam keadaan baligh kecuali

berada di atas agdma tauhid dan terbebas dari setiap yang disembatr

selain Allah."

Mereka berkat4 "Seandainya benar riwayat yang menjelaskan

batrwa beliau pernah dalam keadaan kufur, maka tidak semestinya

beliau dijadikan sebagai rasul, karena tidak ada makna tertentu dalam

dirinya kecuali hal itujuga didapati dalam diri orang kafir, lantas tidak
ada alasan antara Allah dan makhluk-Nya sehingga Allah SWT

memberikan kemuliaan kepadanya."

Mereka berkata, "Seseorang dimuliakan karena karunia dari
Allah SWT, lantas Allah SWT mernberikannya patrala karena ia
berhak mendapatkarmya. "

Mereka pun berkata, "Berita dari Allah SWT tentang ucapan

Ibrahim ketika melihat bintang, bulan, dan matahari yaitu, 'Ini adalatr

Tuhanku', sama sekali bukan karena ketidaktatruan beliau bahwa

semua itu bukan tuhan, namun sebaliknya, ungkapan tersebut

merupakan pengingkaran batrwa semuanya bukan tuhan. Juga dalam

rangka melecel*an kaumnya yang menyembatr berhala. Maksudnya,

bintang, bulan, dan matahari saja tidak pantas dijadikan tuhan, maka

apalagi berhala yang mereka sembah, padahal semuanya lebih
bercatraya daripada berhala, sementara berhala lebih kecil. Itu
hanyalah ungkapan debat yang diungkapkan kepada kaumnya, seperti
yang biasa dilakukan oleh ahli debat yang membantatr lawan dan

menjelaskan kebatilan pendapatnya."
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Ada yang berkata, "Peristiwa itu terjadi ketika ia masih kecil

dan sebelum tegaknya hujjatr kepadanya, maka keadaan tersebut tidak

ada kekufuran serta keimanan pada dirinya."

Ada juga yang berkata, "Ayat tersebut, 'Apakah ini Tuhanht?'

merupakan redaksi yang mengungkapkan pengingkaran dan

pelecehan, yang maksudny4 'Ini sama sekali bukan Tuhanku'."

Mereka berkata, "Orang Arab biasa melakukan hal itu, yakni

membuang huruf a/y'sebagai is tiJham."

Hat itu seperti dalam syair berikut ini,

., e :;r*|r tK(, &)Z t Lj | ,$? t- $u, ;t;
"Merelra menenangkanht seraya berkata, 'Wahai Xt r*oiUa

j an gant ah t ahtt' 
r;'; #";m:::ff:,,y,:ngingtrar 

i w aj ah -

Maksudnya yaitu p 'il "hrl*h merekn."

Mereka berkata, "Demikian pula seperti perkataan Aus,

*;'*1 ci f ,|* r1-rt;'&'oYj,rt,'\l 6'!:P
'sungguh aht tidak tahu, kendati engkau mengetahui apalah Syu'aits

bin Sahm ataukah Syu'arts bin Minqar'.'t230

Maksudnya f" U'r*51 "Apalcah Syu'aits bin Sahm? "

fixut alifdalam kalimat tersebut dibuang.

22e Penyaimya adalah Abu Kharras Al Hurlzali. Bait ini terdapat dalam Diwan

Hudzatiyyin Qtl44), Al-Lisan (entri: [1.1;, dan Tafsir Al Qurthubi Q 126).

ao Bait ini terdapat dalan Syau,ahid Al Mughni Onn), dengan riwayat yang

menyelis ihi iw ay at A d- D iw an.
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Adaptm kata lb (isirz isyarah dalam benttrk mudzalcar) dalam

firman-Nya, * rlti 36 'ta2$. 
"Al 

(; 6i dengan alasan bahwa

nngkapan aslinya adalah, oi; U&r ,pr rii "sesuatuyang nampak itu

adalah Rabblat"

Abu Ja'far berkata: Khabar dari Allah SWT tentang ucaPan

Ibratrim ketika bulan tenggelam, yakni, '4 6H{ o,: 4i i A
irltfut jjirt ,,sesungguhnya iilw Tuhantu tidak memberi petunjuk

lrepadaht, pastilah aht termasuk orang yang sesat," merupakan dalil

atas kesalahan ucapan mereka, dan yang benar adalah menetapkan

khabar Allah SWT dan berpaling dari selainnya.

Firman Allah SWT, &l ill yang artinya ketika tenggelam'

Riwayat yang menjelaskan makna tersebut adalatr:

13501. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

bin Al Fadhl menceritakan kepada karni, ia berkata: Ibnu

Ishaq berkata, -fuArf, iili artinya pergi."

Diungkapkan dalam bahasa Arab, i;rlr ,91 V*'g. artilya

bintang itu hilang. Bentuk mudhari danmashdar-nya adalah, ,9\: &L-

$i1 rrii.

Misalnya dalam perkataan Dzi Ar-Rammatr berikut ini:

$::"Ar p)r:t, \j ,i-r," ,ili4 dlur'A AC.1
"Ia merupakan lampu dan bukan yang digiring oleh bintang,

juga butran yang pergi begitu sai a. "23r

'' Bait ini terdapat dalam Diwan Dzi Ar-Rammah dari qasidah panjang yang

memuji Malik bin Mundzir bin Al tarud. Diwan (3E5) dan Abu Ubaid dalam

Maju Al @r'm (l/199).
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Diungkapkan dalam batrasa Arab, ge 'dll iJ V*rg artinya

"Ke mana engkau pergi dariku?"

ooo

a;i a J6',i*ffi i;tiib366;6fiit;6
i$At;;$A6'L"l 6;

'Kenudian tatlala dia melihat bulan terbit diabqlcota,
'lnilah Tulwtl<u' . Tetapi sealahbulan iat terbenarq dia

berkata,'sesnnggzhnyaiilaTuhankudnflkmertbqi
peanriuklrcpadaku, flor;tilil al<u tsrrnr,,asntk otang yang

sescf,'.tt

(Qs. Al An'aa"' 16lz 771

ratrwil fiman Allah: Sfrq3;r3S XG 62('fi|6 6i
ir))31 ;;$ e 6'LE 6j A; i "{ J6 ryemuaun tutteata dia

melihat bulan terbit dia berlcata, ulnilah Tuhanku-" Tetapi setelah

bulan itu terbenata dia berkata, "Sesanggahnya iika Tuhanku

tidah memberi petw{uk kepadaku, postilah aku termosuk orang

yang sesatu)

Abu Ja'far berkata: Atlah SWT menyatakan, "Tatkala bulan

mtrncul, dan Ibrahim melihatrya, itulatr yang dinamakan buzugh."

Dinngkapkan dalam bahasa Arab, !-lll.Jr yi yarrg artinya terbit.

Bentuk mudhari dan mashdar-nya adalatr 6t:1. eiS.I(ata tersebut juga

berlaku untuk matahari.
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Firman Allah SWT, lil 6i *t rU Sri "Dia berkata, 'Inilah

Tuhanku'. Tetapi setelah bulan itu terbena*."',Yl artinya terbenam.

Ibratrim berkata, 'seandainya Allah tidak memberikan hidayah

kepadaku dan meluruskanku kepada tauhid-Nya, niscaya aku akan

menjadi orang yang menyimpang, tidak mendapatkan hidayatr, dan

termasuk orang-orang yang menyembah selain Allah SWT."

Sebelumnya kami telah menjelaskan makna lafazh lJyblt,

sehingga tidak perlu diulang kembali.

ccc

;ifi-ff ";Af:S 
o,r rltj, 36'14( "*i 6 0i

'rtrfiqkt;.o$rtJe
"Kemudian tatl<ala ia rnelihat rnatalwri tertit, dioberlqta,

'Inilah Tulwnlcu, ini yang lebih besar' . Mat@ tatkfllo
motahmi ifii tqbenam, ia bqlau,'Hai lra u,mlcu,

senmgguhnya alcubulepas diri dfrt"i aDa ymgl<flntu
puselcuatl(f,n' ."

(Qs. AlAn'aam [6]: 78)

Talrwil firman Allah: (:6 dr,1':$, 36'rSiV "*l 
l;6

|'fri V lej.i) r'rt36 ;1,1-51=;4 (Kemudian tathato ia

melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku, ini yang

lebih besanu Maka tathala matahari itu terbenam, dia berhata, "Hai
hawrhu, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu

persekutuhan o)
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Abu Ja'far berkata: Allah SWT menyatakan, ;3lt|Jr6i
'C:q yang artinya, "Ketika Ibratrim melihat matahari terbit, ia

berkata, 'Yang terbit ini adalah hrhanku, ia lebih besar'. Maksudnya
lebih besar daripada bintang dan bulan."

Firman Allah SWT, irif CJI maksudnya yaitu, ketika
matatrari itu terbenam, Ibrahim berkata kepada kaumnya, j) ,'fi-'"Frn q i4 y*re artiny4 *Wahai kaum, aku terbebas dari apa
yang kalian sekutukan, yakni berhala dan patung yang kalian
sembah."

{DOO

(r.;; 6* rS -?iiat fi 6 iv ;?-,t 14:, 4L

@ 6-$rtrSrr(r-Y5'
"sesnngguhny a alcu menghf,dopl<srr diriku lnpoilo Wb
yorrg me,z',ciptrrl<*rJ larrlrg,t ilarr h,tmi, dmgan cendmmg
lnpdo dgonul ydngbtwry dilrr alilbut<ilrrlah tr.rzrras:uk

u afrg. or cmg y o,rJg nvmp u selcuAtl<m Tuhmt."
(Qs. Al An'aam 16lz 79)

menghadopkan diriku kepada Rabb yang menciptokan langit dan
bumi, dengan cenderung kepada agama yong benar, dan aku
bukanlah termasuk orang4rung yang mcmpersekutukan Tuhan)

Abu Ja'far berkata: Ini merupakan berita dari Allah SWT
tentang kekasih-Nya Ibrahim AS. Ketika kebenaran telah jelas

baginya" ia prur menyaksikanny4 dan ketika ia telah menampakkan
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keyakinan yang berbeda dengan kaumnya yang ahli batil dan

kesyirikan, ia pun tidak merasa takut celaan di jalan Allah, juga tidak
merasa gentar karena sedikitnya orang yang mengatakan kebenaran.

Kala itu ia berkata, "Wahai kaum, aku membebaskan diri dari apa

yang kalian sekutukan dengan Allah, karena Allahlah yang telah

menciptakan kalian. Sungguh, aku menghadapkan wajahku dalam

beribadah hanya kepada Dz-atyargtelah menciptakan langit dan bumi,
yang langgeng tidak akan hancur, dan yang hidup tidak akan pernah

mati, bukan kepada makhluk yang fana dan tidak bisa memberikan
mudharat serta manfaat. "

Allah SWT mengabarkan, "Ibrahim menghadapkan wajahnya
kepada Allah dalam beribadah dengan ikhlas, juga istiqamah kepada

Rabb atas landasan tauhid, bukan atas landasan kesyirikan, karena

menghadapkan wajah dalam keadaan tidak hantf tidak akan

bermanfaat bagi pelakunya, bahkan akan memudharatkannya.,,

Fl'rman Allah SWT, <.{-.::S <- 6 -Y', "Dan alru
bulmnlah termasuk orang-orqng yang memperselattukan Tuhan,"
maksudnya adalah, "Aku bukan golongan orang yang beragama

dengan agama kalian wahai orang-orang yang menyekutukan Allah
SWT."

Makna tersebut sama seperti yang dinyatakan oleh Ibnu Zaid.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan makna tersebut adalah:

13502. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,

tentang perkataan kaum Ibrahim kepada Ibrahim, ..Apakah

engkau meninggalkan peribadahan kepadanya?,, Beliau
menjawab,6.i6 -?.i31 b "fu 

'rf) ,t a1:, jt
"Sesungguhnya aht menghadapkan diriku kepada Rabb
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yang menciptakan langtt dan bumi." Mereka lalu berkata,
"Kamu tidak mendatangkan apa pun, karena kami juga
beribadah kepadanya dan menghadap kepadanya!" Ibrahim
menyahut, "Tidak, aku menyembatr-Nya dengan hanif -maksudnya secara ikhlas- dan aku tidak menyekutukan-
Nya seperti kalian menyekufukan-Nya."232

ooo

Y,36 {i>.i fi;;'( e -$:-}i}136",f;,,i{r:,
56 t+ ri;''jL j; w'$ j; d,l-f fI "r, Cf;'

@s;,L'ts
"Dotr dia dibantah oleh l<munnya. Di.oWcata, ,Aeativalh

l<anwhendak membantah tentang Allah, padotwl
sesznggulvry a Allah telah menrb qi p etuttjrl/- lcep aitaku. D mr

alcu tidak takut lnpd" (malapetala dori) srnrbatwn-
semb ahan y drrg l<fr nw p u sel<uf,.rl<afl ilengan Allah, l<ecrnti
di llclla Tuhanlcu mmghmilaki seswftit (dni nalapetal<a)
iht. Pengetalwan Tuhanlcu meliputi segala semaar. Maka

apakahl<affuu ddak ilapat mengurtil pelaiarat
(dmipadarya)'?"

(Qs. Al An'aam [6]: 80)

Lihat Fath Al Qadir karya Asy-syaukani (31414) dan makna katz hanifa.ralam
Tafsir lbnu Abu Hatim (411330) dari Atha.



SwahIJAlllamn

rals,il firman Attah: 31i 6l O |-Aiil 36 W ,ld35

,q.{=_p;itq i;,ffi.oI fr ;Cf}v '76xi"c,';
bLb;i* :l:t t*(Dan dia dibantah oleh kaumnya. Dia berkata,

"Apakah konu hendak mcmbantah tentang AAah, padahal

sesunggahnyo Allah telah memberi petunjuk kepadaku" Don aku

tidak takut kepafu [nalapetaka dariJ sembahan-sembahan yang

kamu percekutulcan dengan Allah, kecuali di hala Tuhanku

menghendahi sesuatu [furi malopetakal itu Pengetahuan Tuhanku

melipati segala sesuatu Maka apakah kamu tidak dapat mcngambil

p e laj aran [dar ip odany a ? J')
Abu Ja'far berkata: Allah SWT menjelaskan, "Kaum

Ibrahim mendebat Ibratrim tentang sikapnya mengesakan Allah dan

sikapnya yang berlepas diri dari berhal4 mereka berkata batrwa

tutran mereka lebih baik daripada tuhan Ibratrim." Ibrahim lalu

berkate 'Apakah kalian mendebatktr tentang sikapku yang

mengesakan Allah dan mengikhlaskan amal hanya unhrk-Nya? Dialatr

Allah yang tetatr memberikan petunjuk kepadaku, yakni telah

memberikan pertolongan kepadaku sehingga aku mengetatrui keesaan-

Ny4 serta telatr memberikan penerangan agar aku menapaki jalan

kebenaran, lalu aku yakin batrwa tidak ada yang berhak disembatr

selain-Nya'."

"r, aFrS 6 ,36 -{3 "Dan aht tidak talatt kepada

(malapetalra darl sembahan-sembohan yang kamu persehttukan

dengan Allah. " Ibrahim berkata, *r{ku tidak takut kepada tuhan yang

kalian sembah, aku tidak takut malapetaka yang ditimbulkannya."

Perkataan Ibrahim diawali oleh perkataan kaum yang berkata,
eer{ku takut jika tuhan kami memberikan malapetaka dengan penyakit

kulit dan kehancuran, karena kamu telatr berkata buruk kepadanya."
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Ibrahim lantas berkata kepada mereka, "Aku tidak takut kepada tuhan

yang kalian sembah dan tidak takut atas malapetaka yang

ditimbulkannya" karena sebenarnya dia tidak bisa memberikan

mudharat atau manfaat. "
"q ;; 14 6-Jy"Krrroli di trala Tuhanku menghendaki

sesuatu (dari malapetalca) itu." lbrahim berkata, "Akan tetapi rasa

takutku hanya kepada Allah yang telatr menciptakanku dan

menciptakan langit serta bumi, karena Dia Maha Kuasa jika

menghendaki sesuatu dalam diri dan hartaku, baik hancur maupun

kekal, bertambah maupun berkurang, dan yang lainnya. Dialatr yang

Matra Kuasa atas segala sesuatu."

Makna tersebut sama seperti yang dikatakan oleh Ibnu Juraij.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan makna tersebut adalatr:

13503. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij,_ tentang firman Allah SWT,

*.i ili 6t O 6-jij136 fr,j ,ldq "Dan dia dibantah

oleh kaumnya. Ia berkata, 'Apakah kamu hendak membantah

tentang Allah, padahal sesungguhnyo Allah telah memberi

petunjuk kepadalu'," dia berkata, "Kaumnya menyekuhrkan

Allah dengan yang lain, lantas mereka menakut-nakuti

Ibratrim dengan tuhan mereka, bahwa tuhannya itu akan

menimpakan kehancuran kepadanya. Ibratrim pun berkat4

'Apakatr kalian mendebatku tentang Allah, padatral Dia telatr

memberikan petunjuk kepadaku. Aku telatr mengenal siapa
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Tuhanku, karenanya aku tidak takut kepada tuhan yang

kalian sembah selain 411u1r:.::233

Firman Allah SwT, 4 ,iit 'iL ,i et "Pengetahuan

Tuhanht meliputi segala sesuatu." Ibratrim berkata, "Tuhanku

mengetahui segala segala sesuatu, dan tidak ada yang samar bagi-Nya

karena Dialah Allah yang telatr menciptakan segalanya. Tidaklah Dia

seperti tuhan yang tidak bisa memberikan manfaat atau mudharat,

batrkan tidak mematrami apa ptut."

'brHfr,\t "Maka apakah kamu tidak dapat mengambil

pelajaran (daripadanya)Z " Maksudnya adalatr, *Wahai orang-orang

bodoh, tidakkah kalian mengambil pelajaran, sehingga kalian dapat

memahami kesalahan yang kalian lalarkan, yaitu beribadatr kepada

patung dan kayu yang dipatrat, yang sama sekali tidak dapat

memberikan manfaat atau mudharat, batrkan tidak memahami apa

pun. Kalian telah meninggalkan ibadah kepada Dz,at yang

menciftatan kalian dan menciptakan segala hal untuk kalian, yakni

Dz.at Yang di tangan-Nya segala kebaikan, Yang memiliki

kemampuan atas segala hal, dan Yang Matra Tatru terhadap sesuatu."

cco

S'A #1 <136 {;'HA-6 36 J':4-1

tfv'{Vg ## Lt\rtr"'?$ -y, i; d c Fv

@5#'g
Al Qurthubi dzlam Al Jani' li Ahkam Al Qur'an (7/30) dan As-Suyuthi dalam
Ad-Dut Al Mnisw Qf2q.
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" B agaimanro aku takut lnp oda sentb ahart' s emb ahmt y olr.g

t<nnw pusel<uatl<an (densan Nlah)' pddahall<nnru finak

takut dengan mempuselcuail<mt Nldh dengm sertbahan'

serrbahan yarlg y'.Jilah sendiri tidf,k rnervuturrl<ar. lruiio,h

l<epadanntunhtkrnanpuselcuatl<mt'Ny4.Mal<fr manal<ahdi
(muna hn golongarr iar yanglebihbqhak menpuoleh
l<eamanan(dmrimala|etaka),iilrfl l<$rwmutgetalwi?"

(Qr. Al An'aam [6]: 81)

Talrwil rirman Allah: <-rj'€; {;'9i111,3IuI,-1^::1
,f€ffU'6 #$ Lt\ltr;HL -;'ii d c i;u 35'#1
3;J:i 'ffnosoarr-"a aku tahut kepada sembahan-sembahan

yang kamu persekutukan [dengan Allahl, padahal kamu fidak takut

dengan mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan yang

Allah sendiri tidak menurunkan huiiah kepadamu untuk

mempersekutukan-Nyu Maka manahah di antara dua golongan itu

yang lebih berhak mcmperokh keamanan [dari malapetahaJ, iika
kamu mengetahui?)

Abu Ja'far berkata: Ini merupakan jawaban Ibrahim kepada

kaurnnya kala mereka menakut-naktrti beliau dengan siksa (dari tuhan

mereka), kala Ibratrim mengrurgkapkan kata-kata buruk kepada tuhan

mereka. Ibratrim berkata kepada mereka, "Bagaimana aku takut

terhadap apa yang kalian sembatr selain Allah, padahal ia sama sekali

tidak bisa memberikan mudharat atau manfaat? Seandainya ia bisa

memberikan mudharat dan manfaat, niscaya akan bisa menahan

perbuatanku yang menghancurkannya dengan kapak! Sementara

kalian sendiri tidak takut kepada Allah SWT yang telatr menciptakan

kalian serta memberikan rezeki kepada kalian, dan Dialah Allah yang



SurahNArloig'm

Matra Kuasa untuk memberikan manfaat serta mudharat kepada

kalian."

"6tr" 'F1, .r-,'i; d ( "yang Allah sendiri tidak
menurunlran hujjah kepadamu untuk mempersehttukan-Nya,"

maksudnya adalah, "Allah SWT tidak memberikan alasan atau udzur

ketika kalian menyekutukan-Nya."

'fi1,,9 #jlLt "ptot* manakah di antara dua golongan

itu yang lebih berhak memperoleh keamanan." brahim berkata, "Aku
berhak mendapatkan keamanan karena aku beribadah kepada Allatt
dengan ikhlas, lurus dalam beragama, dan membebaskan diri dari
peribadatran kepada berhala serta patung. Ataukah kalian yang lebih
berhak mendapatkannya, sementara kalian beribadatr kepada selain

Allah, yakni kepada patung yang sama sekali Allah tidak menurunkan

hujjatr dan alasan padanya?"

_ 5# iot"Jika kamu mengetahui? - maksudnya adalatr,

"Jika kalian mengetatrui kebenaran ucapanku, hakikat hujjah yang

kuungkapkan kepada kalian, maka katakanlatr, siapa di antara kedua

kelompok ini yang berhak mendapatkan keamanan?"

Makna yang kami ungkapkan sama seperti yang dikatakan

oleh Muhammad bin Ishaq.

Mereka yang hrpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

13504. Ibnu Humaid menceritakan kepada karni, ia berkata: Salamatr

menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ishaq

berkata, tentang finnan Allah SWT, -li ,16 ,t::-4
fi3'A#1 Ojr€i{;'FA "Bagaimano aht tahtt

kcpada sembahan-sembahan yang kamu persehttukan
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Tdfsir Arh:flvbai

tahtt dengan

mempersehttukan Allah." Ibrahim berkata, "Bagaimana aku

merasa takut kepada berhala yang katian sembatr, yang tidak

bisa memberikan mudharat dan manfaat, sementara kalian

tidak takut kepada Dzatyangbisa memberikan mudharat dan

manfaat. Batrkan kalian telah menyekutukan-Nya dengan

sesuatu yang tidak bisa memberikan mudharat dan manfaat?"

5# i "fo'*U'6 #i'dt " ry*i manatrah di

antara dua' golongan itu yang lebih berhak memperoleh

kcamanan." Maksudnya adalatr keamanan dari siksa Allah di

dunia dan akhirat" apakah orang yang beribadah kepadaDz-at

yang di tangan-Nya kemudharatan juga kemanfaatan, atau

orang yang beribadah kepada sesembahan yang tidak

memitiki mudharat dan manfaat? Allah SWT memberikan

perumpamaan dan pelajaran agar mereka tahu bahwa

Allahlah yang lebih berhak ditakuti dari disembah daripada

yang mereka sembah.tsa

13505. Al Mutsanna menceritakan kepadakq ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdullatr bin Abu

Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Ar-

Rabi, dia berkata: Allatr SWT memberikan kemenangan

kepada Ibrahim ketika mendebat mereka. Ibrahim berkata,

5(, iiv ,K';ir*1 Cj,€i {;'i4,:S-6 36 -t:';tsl* rg "1|firg e$il Lt\$roil'ry -v, J;-
"Bagaimano aht tahtt kcpada sembahan'sembahan yang

kamu persehttukan (dengan Allah), padahal kamu tidak tahtt

dengan mempersehtrukan Allah dengan sembahan-sembahan

tsf Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (411332).
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yang Altah sendiri tidak meurunkan huijah kcpadamu untuk

mempersehttukan-Nya. Maka manalrah di antara dua

golongan itu yang lebih berhak memperoleh keamanan (dari

malapetolra), iilca kamu mengetahui? "

Allah lalu berfirman, :;; {F aAyWY"(EL aEi
,,Dan itulah huijah Kami yang Kami berikan lccpada lbrahim

untuk me nghadaP i lraumnYa - "235

13506. At Mutsanna menceritakan kepadakrl ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujatrid, tentang perkataag-Ibrahim ketika bertanya kepada

mereka, ,r$,g 6t1!st "Moko manakah di antara dua

golongan itu yang lebih berlnk memperoleh keamanan? "

Itulah hujjatr Ibratrim 4'3.236

13507-. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, dia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, tentang firman Allah SWT, yaloy a'Iry perkata3;t

Ibralrim kala bertanya kepada merekao V'{UU #r;{i'e
"Makamanakahdiantaroduagolonganituyanglebih
berhak memperoleh kcamanan?" la berkata, "Itulah hujjah

Ibrahim AS."237

13508. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

Ibnu Abu Hatim dalam taftirnya @11335) dan As-suyuthi dalam Ad-Durr Al

Mantsur(3Dt).
Ibnu abu naiim &lam tafsimya (411333) dan lbnu Al Jauzi dalam zad Al

Masir (3177).

Ibid.
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kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata, tentang firman Allatt

swr, 1iti,'Fr;fi,:g {4A?& " Mot* manatrah

di antara dua golongan itu yang lebih berhak memperoleh

lreamanan (dari malapetaka), iil@ kamu mengetahui? "

Maksudnya adalah, apakah yang beribadatr kepada Tuhan

Yang Esa? Atau yang beribadatr kepada banyak tuhan? Dia

menjawab kepada kaumny4 yakni yang beribadatr hanya

kepada Tuhan yang esa.238

13509. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Taid berlata,

tentang firman Allah swr, fK of;"fu,'6 {4;i1fr/ )1'7*.;,rr.do Maka manakah di antara dua golongan itu yang

lebih berhak memperoleh kcamanan (dari malapetaka), iifu
lramu mengetahuf?" Apakah yang takut kepada selain Allah,

akan tetapi tidak takut kepada Allah, atau yang takut hany-a

kepada Allah? Allah SWT lantas berfirman, ,; Wf tii
& riltLl-$- "orang-orang yang beriman d.an tidak

mencamlruradukkan iman merelra dengan kezhaliman

(syirik)."tse

€'ii*r

ooo

{ q f & A1:rL)-4- 7 ; t}rr,'bii
< )./ ,4dJJ;a..

23t

xrg
Al Mawardi dalan A*Nuka wa Al Uyutt Ql 139).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (411332).
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,, Or artg. or ang y 61frg Wiman dfrr. fidak rnenc ymyut ddukl<frn

imfrrr merek6" dmgan l<ezhalirnan (syirik), mqeka iy.ilah

y61ttg mennf,p66l<eamanart dmt mereb itu ddalah otmtg.

orafig Yang nwndaPat Pehtrfuk."
(Qs. Al An'aam [6]: 82)

ratrwit lirman Allah: Aif ;L, ,i1rLl-4-fiWr. i$l
'tttf*' fr '$i1 { (orung'orang yang beriman dan tidak

mcncampuradukkan bnan mereka dengan kezhaliman lsyirtu,
mereka itutah yong mendapat keamman dan mereka itu adalah

orang4rang yarrg mendapat petuni uh)

Abu Jerfar berkata: Para ulama berbeda pendapat tentang

alasan firman Allatr SwT, ;L, ,i1t Ll-ry 7; l;tf. llli "o'o'g-

orang yang beriman dan tidak mencampuraduftknn iman mereka

dengan kezhaliman (sYirik). "

Pertame: Ini merupakan pemutus dari Allah SWT antara

Ibrahim dengan kaumnya dari kalangan musyrikin yang telah

mendebatnya. Yakni ketika Ibrahim berkata kepada kaumnya,

"Bagaimana aku takut kepada tult* yang kalian sembah selain Allah,

sementara katian menyektrtukan Atlah tanpa huijatr. Jadi, manakatr di

antara keduanya yang pantas mendapatkan keamanan jika kalian

mengetahui?' Allah SWT lalu berfirman sebagai pemutus antara

Ibratrim dengan kaumnya, "orang yang membenarkan Allah dan

hanya beribadatr kepada-Nya, serta tidak mencampurkan ibadahnya

itu dengan kesyirikan, adalatr orang yang lebih berhak mendapatkan

keamanan dari siksa Allah, daripada orang yang menyekutukan-Nya

dengan beribadah kepada patung dan berhala' karena merekalah yang
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takut dari siksa-Nya. Di dunia mereka mendapatkan kemurkaan Allatr,

sedangkan di akhirat mereka mendapatkan kepedihan dengan siksa

Allah SWT.'

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

13510. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, dia berkata:

Salamah bin Al Fadhl menceritakan kepada kami, dia

berkata: Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami,

dia berkata: Allah SWT berfinnan, l-A$- 7; Wf. 'u$l
., t- )

& ,iii.t "Orang'orang yutg beriman dan tidak

mencampuradukhan iman mereko dengan kczhaliman

(syirik)." Makzudnya adalah orang yang ikhlas (dalart

ibadah), seperti keikhlasan Ibrahim dalam mengikhlaskan

ibadatr hanya kepada Allah, serta dalarn bertauhid kepada-

Nya."

& -ilt'-Ll$- ii "ororg-orang yang beriman don tidak

mencampuradukkan iman mereka dengan kczhaliman (syirik)."

Maksud lafazh kczholiman adalah kesyirikan.

Lfr, it'#il { 6if "Mereka itutah yans mendapat

kcamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat

petunjuk" maksudnya adalatr keamanan dari siksa Allah. Sedangkan

maksud lafazh petunjuk di sini maksudnya adalah huiiah dengan

pengetahuan dan istlqamah. Allah SWT menyatakan, -(EL AE3

ry* 4r'tL'{!,' i rg.;'6;; & '+9.t|i$gu. "Do,

itulah hujjah Kami yang Kami berikan kcpada lbrahim untuk

menglwdapi kmtmnya. Kami tinggikan siapa yang kami kehendaH
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beberapa derajat. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Bijaksana lagi

Maha Mengetahul.'a40

l35ll. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zud betkata,

tentang firman Allah swT, { ,t"V'g\'6 fi\fI e
/ )/t"- ,\:r9..^r, "Maka manakah di antara dua golongan itu yang

lebih berhak memperoleh keamanan (dari malapetaka), iil@
kamu mengetahui?" laberkata" *Allah SWT telatr berfirman

sebaggi kata putusan di antara mereka LA!'- 1; l!l; i-il
o)

& -{*LOrang'orang yang beriman dan tidak

mencampuradukkan iman merekn dengan kezhaliman

(syirik)'. Yakni dengan kesyirikan. Allah SWT berfirman,

Ltfir, r3{'#i$ qi Adaprm dosa, maka tidak seorang

pun yang terbebas darinya."24l

Kedua: Ini merupakan jawaban kaum Ibrahim, ketika Ibrahim

bertanya kepada mereka, "Jadi, manakah di antara dua golongan itu

yang lebih berhak memperoleh keamanan." Mereka lalu menjawab,

"Orang yang beriman kepada Allah dan bertatrhid kepada-Nya lebih

berhak mendapatkan keimanan selama mereka tidak

mencampuradtrkkan keimanan mereka dengan kesyirikan."

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berilart ini:

13512. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

Al Butfiari dalam Tdsir Al Qur'm dari Abdullah bin Mas'ud (4629), Muslim
dalam lI Iman (124), At-Tirmidzi dalam At-Tafsir (3069), Ibnu Abu Hatim
dalam tafsimya (4n333),Ibnu Athiyyah dalam lI Muharrar Al waiiz (21316),

dan Al Mawardi &lamAwNulratwaAl Uyun(ADr.
Ibid.
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kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang fi.rman Allah SWT, et
aiTi irfv**U'6{4/ "Matra manatrah di antara

dua golongan itu yang lebih berhak memperoleh kcamanan

(dari malapetaka), jika kamu mengetahuiT" Apakah yang

beribadatr hanya kepada tuhan yang satu? Atau yyg-
menyembah banyak tuhan? Lantas kaumnya berkata, drJl

&,-ill-Ll$- t;WE "orang-orang yang beriman dan

tidak mencampuradukJran iman mereka dengan kezlwliman

(syirik)," yakni dengan beribadah kepada berhal4 dan ia

adahh huiiah rbratrim. 'tttf*, r$ '#if i 64f "Mereka

rtulah yang mendapat kcamanan dan mereka itu adalah

orang-orsng yang mendapat petunjuk "2a2

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling tepat adalah yang

menyatakan bahwa ayat tersebut merupakan kabar dari Allah SWT

tentang kelompok yang paling berhak mendapatkan keamanan, juga

merupakan pemutus dari-Nya di antara Ibratrim dengan kaumnya.

Alasannya adalah, seandainya hal itu merupakan perkataan kaum

Ibratrim yang menyembatr berhala dan menyekuhrkan Allah, niscaya

mereka telah menetapkan tauhid dan mengikuti Ibratrim dalam

masalatr tauhid.

Para ulama tafsir berbeda pendapat tentang maksud firman
o)

Allah SwT, ,.iI", .i1{rLl-$- i5"ororg-orang yang beriman dan

tidak mencampuraduklcan iman mereka dengan kezhaliman."

Pertama: Sebagian ulama berpendapat batrwa yang dimaksud

dengannya adalah kesyirikan.

242 Ibnu Athiyyatr dalam Al Muharrar Al lYajiz Qt3l5) dan AI Qur0rubi dalam Al-
Jam{ li Ahkam Al Qtn'an (7130).



SurahAlArdacm

Mereka yang brpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

13513. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al A'masy

menceritakan kepada kami dari Ibrahim, dari Alqamah, dari

AMullab ia berkata: Ketika turun firman Allah SWT, fi
S, -iilSYtL{,"orong-orang yang beriman dan tidak

mencamptradukhmt iman mereka dengan kezhaliman, " para

sahabat Rasulullah SAW merasa berat, maka Rasulullah

SAW bersabda, 'Tidaktrah kalian memperhatikon kcpada

nasitut Luqnon, @ ,.f'fr Sgt S!'sesungguhnva
mempersehtfithan (Allah) adalah benar-benar kczhaliman

yang besar'." (Qs. Luqmaan [31]: 13)

Abu Kuraib berkata: Ibnu Idris berkata: Pertarna kalinya

bapakku me,nceritakan kepadalcu dari Aban bin Taghlib, dari
' 

Al A'masy, ke,mudim aku mendengar dia dit-yq *Dari Al
A'rnasy?' Ia menjawab, "Betul."243

13514. Isa bin Utsman bin Isa Ar-Ramli menceritakan kepadaku, ia

berkata: Pamanku Yahya bin Isa menceritakan kepadaku dari

Al A'masy, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah, ia

berkata: Ketika turun firman Allah Swf, l-A1- l;gt; u-$l
..tr

& -iiirl "Orang-orang yang beriman dan tidak

mencampuroduk*mr iman mereka dengan kczhaliman

(syirik)," para sahabat merasa berat, maka aktrirnya mereka

bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah di antara kita yang

tidak b€rlaku zhalim kepada dirinya sendiri?" Rasulullatr

243 Ahmad dalam Al Lhtsnad $A441,Ibnu Hajar dalarn Al Fath (llt8), dan Al
Hindi dalam KozAl Unnal(29t1).



Tafsir Arh:fhaban

SAW lalu bersabda, "Bukan demikian, tidakkah lcalian

mendengar nasilnt Lubnan kepoda anabtya, 34i 5;
@ i5' JE)'s"rungguhnya mempersehttukan (Attah)

adalah benar-benry kczhaliman yang besar. " (Qs. Luqmaan

[31]: l3)2e

13515. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Ibratrim, dari

Alqamah, dari AMullalU ia berkata: Ketika turun firman

Allah swr, S, -llt Ll-$- 7; Wt:. 6.$i " orong-orans

yang beriman dan tidak mencamptradukkon iman mereka

dengan kczhaliman (syinU," para sahabat merasa berat,

maka akhirnya mer,eka bertanya, *Wahai Rasulullah,

siapakah di antara kita yang tidak b€rlaku zhalim kepada

dirinya sendiri?" Rasulullah SAW lalu bersabd4
*Maksudnya bukan seperti yang kalian duga, W adalah

nasihat Luqman kepada "r-Wtl -b s;ri 47UZl*
@ 35t 'Janganlah kamu mempersehttukan Allah,

Se sungguhnya memlrers e httukan (Allah) adal ah b enar -b enar

kezhaliman yong besu'." (Qs. Luqmaan [3 l]: I 3)2as

13516. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Muawiyatr menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari

Ibrahim, dari Alqamalt dari Abdullah, ia berkata: Ketika

turun firman Allah swT, & .ilt Ll-$- 7; Wf. i-$i
"Orang-orantg yang berimon dan tidak mencampuraduk*an

iman mereka dengon kczhaliman (syirrU," para satrabat

merasa berat maka akhirnya mereka bertanya, "Wahai

" Ibid.
215 Al Bukhari dalamAhadits Al 'Anbiya(3360).
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Rasutullah, siapakatr di antara kita yang tidak berlaku ztralim

kepada dirinya sendiri?" Rasulullah SAW lalu bersabda,

"Maksudnya bukan seperti yang kalian duga. Tidaldcnh

lcalian mendengar nasihat seorang hamba yang shalih, 'G5-

@ 35' 3ni SAi 5l;'f,:arl.'l"rorgontah tramu

mempersehttulran Allah, sesungguhnya memperselattukan

(Allah) adalah benar-benar kezhaliman yang besar." (Qs.

Luqmaan [31]: 13)2a6

13517. Ibnu Basyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrahnran menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan

menceritakan kepada kami dad Al A'masy, dari Ibratrim, dag

Alqamatr, tentang firman Altah SwT, W 1; Wl; i.$i
o)

*, ,i:ty "Orang-orang yang beriman dan tidak

mencampuradukkan iman mereka dengan kezhaliman

(syirik), " dia berkata, "Maksudnya adalah dengan

'' kesyirikan."2aT

13518. Yatrya bin Thalhah Al Yarbu'i menceritakan kepadaku, ia

berkata: Fudhail menceritakan kepada kami dari Manshur,

dari Ibrahim, tentang firman erran iwr , lia+- 1; Wl; i- i
o)

€iI4 Alrl "Orang'orang yang beriman dan tidak

mencampuradulckan iman mereka dengan kczluliman

(syirik)," ia berkata, *Yaitu kesyirikan."2as

13519. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Ibratrim, dari

Alqamatr, dari AMullatr, ia berkata: Ketika turun firman

Ahmad dalam musnadnya (l 137 8).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(411333).

Ibid

246

A?

2$
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Allah swr, & -ilt-Ll-$- 1; l5l; ';sfii "orong-orans

yang beriman dan tidak mencampuradulckan iman mereka

dengan kczhaliman (syirik)," para satrabat merasa berat,

maka akhirnya mereka bertany4 "Siapakah di antara kita

yang imannya tidak bercampur dengan kezhaliman?"

Rasulullah SAW lalu bersabda,"Tidakkah kalian mendengar

nasihat Luqman,@ 35'in, SAi OL'sesungguhnya
mempersehttukan (Allah) adalah benar-benar kezhaliman

yang besar'. " (Qs.Luqmaan [31]: l3)2ae

13520. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir dan

Idris menceritakan kepada kami dari Asy-Syaibani, dari Abu

Bakar bin Abu Musa dari Al Aswad bin Hilal, dari Abu

Bakar, tentang firnan Allah SWT, LAil- 7; l!f. ,ji.,
& -i3irt "Orang-orang yang beriman dan tidak

mencampuraduk*an iman mereko dengan kczlwliman

(syirik), " ia berkata, *Yakni kesyirikan."2so

13521. Hannad menceritakan kepada t1ami, ia berkata: Qabishatr
menceritakan kepada kami dari Yunus bin Abu Ishaq, dari

Abu Ishaq, dari Abu Bakar, tentang firman Allah SWT, i-ii
& .i1L-yl-t!- 1; lfrt:. "orans-orang yans beriman

dan tidak merrcampuradukJan iman mereka dengan

kezhaliman (syirik)," ia berkata "Yakni dengan

kesyirikan,"25l

13522. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami dari Said bin Ubaid Ath-Tha'i,

2oe Taktriinya telatr disebutkan sebelumnya.
zto lbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (4t1333) dan Ibnu Katsir dalam tafsimya

(6n02).ut lbid.
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dari Abu Al Asy'ar Al Abdi, dari bapaknya, ia berkata bahwa

Taid bn Shauhan bertanya kepada Salman, ia berkata,

"Wahai Abu Abdillah, ada satu ayat dalam kitabullah yang

dirasakan berat, yakni, ,itrl ,iiiy l:Ai fi l5f iil
'Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan

iman mereko dengan kezhaliman (syirik)-" Salman lalu

berkata, *Itu adalah syirik kepada Allah." Taid berkata,

"sungguh sangat membatragiakanku" al<tr belum pernatr

mendengar hd itu darimu sebelurnnya, dan seakan-akan

segala sesuatu aku miliki sekarang."2s2

13523. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami dari Said bin Ubaid, dari Abu Al

Asy'ar, dari bapaknya, dari Salman, ia berkata "Yakni

kesyirikan."2s3

13524. Ibnu Basyar dan Ibnu Waki menceritakan kepada kami,

mereka berdua berkata: Abdunahman bin Matdi

menceritakan kepada kami, ia berkata: Su&an menceritakan

kepada kami, ia berkata: Nusair bin Dza'luq menceritakan

kepada kami dari Kurdus, dari Hudzaifah,- tentang firman

Allah swr, ,iL, -r*LY$-$;l;rtr. irJi "ororg-orans

yang berintan dan tidak mencampuradukkan iman rnereka

dengan kczholiman ($n0," ia berkat4 "Yakni

kesyirikan.'254

13525. Al Mutsanna menceritakan kepadakg" ia berkata: Amr bin

Arur menceritakan kepada karti, ia berkata: Husyaim

D' Ibtd.o' Ibtd.
2Y Ibnu Abu Hatim dalam afsimya (411333) dan Al Q'urthubi d8trarlt Al Jani' li

ArrlorrrAl Qar'mQR0).
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mengabaxkan kepada kalni daxi Abu Ishaq Al Kufi, dari

seseorang, dari Isa" dari Hudzaifhh, _tentang firman Allatl
.,

swr, ;1 ,i1tLL$- t;lfii;'uJi "orong-oransvans

beriman dan tidak mencampuraduk*an iman merela dengan

kezhaliman (syirik)," ia berkata, "Yakni dengan

kesyirikan."2ss

13526. A1 Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Arim Abu

Nu'man menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad bin

Zaid menceritakan kepada kami dari Atha bin Saib, dari Said

bin Jabir dan lainnya" bahwa Ibnu Abbas pernah berkata

tentang firman Allah SwT, ;\ ,itt-Ll'$- r;W( iii
"Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan

iman mereka dengan kczhaliman- (syirik)," ia berkata,

"Dengan kesyirikan. "256

13527. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah

bin Shalih menceritakan kepada ftami, ia berkata: Muawiyah

menceritakan kepadakudari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman Auah swr, &, ,iii-y l-A!- 1; vt; tii
"Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan

iman merelra dengan kezhaliman (syirik)," dia berkat4
*Yakni kekufirran."257

13528. Mutrammad bin Sa'ad menceritakan kepadaktr, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaktr, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepada kami dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman

B5 lbid.E lbid.x' Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya @11333) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa
At UwQtt3S).
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Allah swr, ;L, .i*LL$- fiWr. ';1tri "orong-orans

yang beriman dan tidak mencampuradukJran iman mereka

dengan kezhaliman (syirik)," ia berkata, "Yakni tidak

mencampuradukkan keimanan dengan kesyirikan."

Dia menuturkan firman Allah SwT, 35'ini lAi 5t
@ ",Sr",ngguhnya mempersehttukan (Altah) adalah benar-

benar kczhaliman yang besar." (Qs. Luqmaan [3 I]: I 3)258

13529. Nashr bin Ali Al Jatrdhami menceritakan kepada kami, ia

berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Jarir

bin Hazim menceritakan kepada kami dari Ali bin Z31d, dati

Al Musayyab, bahwa Umar bin Khaththab membacakan

firman Allah swT, *, .i:irt l-A!'- 1; lfff. tii
"Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan

iman mereka dengan kczhaliman (syir$. " Ketika

membacanya ia kaget, lantas ia mendatangr Ubay bin Ka'ab,

ia bertanya, "Watrai Abu Mundzir, aku membaca salah safu

ayat dalam kitabullatr, lantas siapakatr yang akan selamat

darinya?' Dia bertany4 "Yang mana?" Lalu dia

membacanya dan berkata, "siapakah di antara kita yang tidak

menztralimi dirinya sendiri?" Akhirnya Ubay berkata,

"semoga Allah mengampunimu! Tidakkah engkau

mendengar Allah swr berfirman,@ 3-!'ini Sai 5L
'sesungguhnya mempersehttukan (Allah) adalah benar-

benu kezlwliman yang besar '. " (Qs. Luqmaan [3 I ]: I 3)

Maksudnya adalah, "Mereka tidak mencampuraduk

keimanan dengan kesyirikan." 259

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya@11333).
Al Mawardi ddan A*Nukd wa Al lJyun ("13E).

25t

259
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13530. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin

Harun menceritakan kepada kami dari Hammad bin Salamah,

dari Ali bin Zud bin Jad'an, dari Yusuf bin Matfan, dari

Ibnu Abbas, bahwa Umar RA masuk ke dalam rumah dan

membaca mushaf, lantas ia melewati firrran-Nya, 'l!f. iii
,i\ri1L-LL4- ij "orong-orang vang beriman dan tidak

mencampuradukkan iman mereka dengan lcezhaliman

Gyir*)." Alfiirnya ia mendatangi Ubay dan menanyakan hal

itu. Ubay berkata" *Wahai Amirul Mukminin, maksudnya

adalah kesyirikan. "260

13531. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hajjaj

bin Al Minhal menceritakan kepada kami, ia berkata:

Hammad menceritakan kepada kami dari Ali bin Zaid, dai
Yusuf bin Mahran, dari Ibnu Mahran, batrwa Umar bin

Khaththab jika masuk ke rumahnya, maka ia membuka

mushaf dan membacanya. Suatu hari ia masuk rumah dan

membaca Al Qur'an, lantas sampai kepada firman-Nya, tii
'ofrI 6 ',&\if iL 64i s, ,iiL-ttA!,- 7; \Fr.

"Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan

iman mereka dengan kezhaliman (syiriU, mereka itulah yang

mendapat kcamanan dan mereka itu adalah orang'orang

yang mendapat petuniuk" Dia pun segera pergi lalu

mendatangi Ubay bin Ka'ab, ia bertany4 'Wahai Abu

Mundzir -ia lalu membacakan firman-Nya tersebut0l3frl
Terkadang kamu melihatnya berlaku zhalim, melakukan ini

dan itu!" Ubay berkata' "Wahai Amirul Mtrkminin, bukan

demikian, Allah SWT berfirmurr,@ 3-t'fir, Sai 5t
20 Ibnu Abu Hatim dalam afsirnya (411333),Ibnu Katsir dalart tafsirnya (61102),

dan Ibnu Athi),yah dalamAl Muhoro Al Waiiz (4315).
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'sesungguhnya mempersehttulcan (Allah) adalah benar'

benar kczhaliman yang besar'. (Qs. Luqmaan [31]: 13)

Maksudnya adalatr kesyirikan."26 
I

13532. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Fudhail

menceritakan kepada kami dari Mutharrii dari Abu Utsman

Amr bin Salim, ia berkata: Umar membacakan firman Allatl

swr, & .il*Ll-$- fiwl; 'u-$l "ororg-orans yans

beriman dan tidak mencampuradul*an iman mereka dengan

kezhaliman (syirtU. " IJmar lalu berkata, "Sungguh

benrrtung orang yang tidak mencampuraduk keimanannya

dengan kezhaliman." Ubay lalu berkat4 *Wahai Amirul

Mukminin" maksudnya adalatr kesyirikan."262

13533. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath

menceritakan kepada kami dari Muhalrrmad bin Mutharrif,

dari Ibnu Salim, ia berkata: Umar bin Khaththab
'inembacakan firman Allah SWT, lantas ia menuturkan

seperti riwayat sebelumnya.263

13534. Muharnmad bin Basyar menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata:

Su&an menceritakan kepada karni dari Abu Ishaq, dari Abu

Maisaratr, tentang firman Allah SwT, & .iSt'-LfAi 1;
"Dan tidak mencampuraduklran iman mereka dengan

kezluliman," ia berkata, "Yakni kesyirikan."2fl

26t Al Mawardi dalam A*Nnkat wa Al Uyan Qll38) dan Ibnu Athiyyah dalam Al
Muharrar Al Wajb (21315).

262 fbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (411333) dan Ibnu Athiyyah dalanAl Muharrar
Al WajizQl3l5).m lbtdzil Ibnu Abu Ilatim dalam tafsinrya (411333) dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya
(6/102).
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13535. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Abu Ishaq, dari

Abu Maisaratr, dengan riwayat yang sama.26s

13536. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Husain

menceritakan kepada kami dari Ali, dari Zaidah, dari Al

Hasan bin Ubaidillah, dari Ibrahim, tentang firman Allatt

swT, ;1 -i1{rLl-$- ij "Don tidak mencampuradukkan

iman mereka dengan kczhaliman," ia berkata, "Yakni

kesyirikan."26

13537. Bisyr bin Muadz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Said

menceritakan kepada kami dari Qatadatr, tentang firman

Allah swr, & .l:t2Ll-$- j;Wr. bfil "orong-orans

yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka

dengan kezlrulilnon (syiriU," bahwa maksudnya. adalatt

kesyirikan.25T

13538. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Humaid

menceritakan kepada kami dari bapakny4 dari Abu Ishaq,

dari Abu Maisarab, dengan riwayat yang sama.268

13539. Muharnmad bin Amr menceritakan kepadaktr, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujalri{ tentang firman Allah SwT, Y4, 1; Wf. iil
.tr

& ,iit*y "Orang-orang yang beriman dan tidak

Ibid
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (411333).

rbid.
Ibid.
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mencampuraduk*an iman mereka dengan kezhaliman

(syirik)." IJmar berkata "Yakni dengan beribadah kepada

berhala."269

13540. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujahid, dengan riwayat yang sama.270

13541. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kTrr, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Sudi, tentang firman Allah SwT, & ,iii,ry l-A{- It
"Dan tidsk mencampuradulckan iman mereka dengan

kczhaliman," ia berkata, "Yalsri dengan kesyirikan."2Tl

13542. Yunus bin Abdil A'la menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ibnu Watrb mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid

berkata tentang firman Allah SwT, &, .ilt'-Ll'A!- 1,
"Dan tidok mencampuraduklran iman mereka dengan

kczholiman, " ia berkata, "Yalsli kesyirikan."272

13543. Muhammad bin Abdil A'la menceritakan kepadaku, ia

berkata: Mutramrnad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Al A'masy, batrwa Ibnu Mas'ud berkata:

Ketika turun firman Allah SwT, &ri:t Ll-#- ij "Dan

tidak mencampuraduklron iman mereka dengan kezhaliman,"

kaum muslim merasa berat, maka mereka bertanya ftepada

Mujahid dalam tafsirnya (hal. 325) dan As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur
(3D7), dengan menuturkan Abd bin Humaid sebagai sumbemya.
Mujahid dalam tafsirnya (hal. 325).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (411333).

Ibid.
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Rasulullah), "Wahai Rasulullah, tidak seorang pun di antara

kita yang tidak menztratimi dirinya sendiri?" Nabi SAW lalu

bersabdq "Tidalcl@h lralian mendengar perkataan Luqman,

@ 3-Y, fU ili 5; 'sesungguhnva

mempersehttukan (Allah) adalah benar-benar kezhaliman

yang besar'. " (Qs. Luqmaan [31]: 13)273

13544. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Haklem

menceritakan kepada kami dari Anbasah, dari Muhammad

bin Abdirratrman, dari Al Qasim bin Abu Bazzah, dari

Mujahid, tentang firman Allah SwT, & -fS'-Ll-H!- It
"Dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan

kezhaliman," ia berkata, "Yakni peribadatran kepada

berhala.'074

13545. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Basyar menceritakan kepada kami dari

Mas'ar, dari Abu Hushain, dari Abu Abdirrahman, ia berkata,
*Yakni dengan kesyirikan.''75

13546. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatt

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Ishaq berkata

tentang firman Allah SwT, & ,liirylAl- 7s "Dan

tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezhaliman,"

dia berkata,'Dengan kesyirikan."276

Ahmad dalam musnadnya (11444), Al Hindi dalam Karz Al Ummal (2981), dan
Ibnu Hajar dalaum Fath Al Bui(l 188).

Mujahid dalam tafsftnya (hal. 325) dan As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur
(3D7), dengan menuturlcan Abd bin Humaid sebagai sumbernya.
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (411333).

Ibnu Abu Hatim dalam ta$irnya (411333) dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya
(6n02).
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Kedua: Berpendapat bahwa maknanya adalah, mereka yang

tidak mencampuradnkkan keimanan dengan salatr safu makna

kezhaliman, yakni melakukan larangan Allah swr atau meninggalkan
perintahnya.

Mereka berkata, "Ayat tersebut harus dipatrami secara ulnum,
karena Allah swr sama sekali tidak membatasinya dengan salatr satu

makna zhalim."

Mereka berkata, "Jika ada yang bertanya, 'Apakah keamanan
itu hanya bagi orang yang sama sekali tidak berlaku maksiat, baik
yang kecil maupun yang besar, yakni hanya bagi orang yang

menjumpai Allah SWT tanpa dosa sama sekali?' Jawabnya adalatr,

'Maksud ayat tersebut adalatr salah seorang makhluk-Nyq bukan
semuanya, yakni Ibrahim Khalilullah. Jika ia berjumpa dengan Allatr
tanpa melakukan kesyirikan, maka ia dalam perkenan Allatl swr
ketika ia telatr melakukan sebagian maksiat yang tidak sampai kepada
derajat kelcufiran; jika Allah menghendaki maka ia akan diberikan
keamanan dari siksa-Nya, dan jika Allatr menghendaki lain, maka ia
akan diampuni'."

Mereka berkata, "Ini merupakan pendapat sekelompok ulama
salaf, kendati mereka berbeda pendapat tentang orang yang dimaksud
dalarn ayat tersebut."

Sebagian dari mereka berkata "Maksudnya adalatr Ibrahim.',

Sebagian lain menyatakan, "Maksudnya adalatr satrabat Nabi
SAW dari kalangan Muhajirin."

Riwayat yang menjelaskan bahwa maksudnya adalatr Nabi
Ibrahim, antara lain:
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13547. Ibnu Waki menceritakan kepada karni, ia berkata: Yatrya bin

Yaman dan Humaid bin Abdinahman menceritakan kepada

kami dari Qais bin Ar-Rabi, dai Ziyad bin Alaqah, dari

ziyad bin Harmalalu dari Ali, dia berkata, "Ayat tersebut

khusus unttrk Ibratrim, tak seorang pun dari umat ini masuk

ke dalamnya"217

Riwayat yang menjelaskan batrwa maksudnya adalatt kaum

Muhajirin secara lfiusus, antara lain:

13548. Ibnu Waki menceritakan kepada lomi, ia berkata: Yatrya bin

Yaman dan Humaid bin Abdirrabman menceritakan kepada

l(ami dari Qais bin Ar-Rabi, dari simak, dari Ikrimah, tentang

firman Allah swT, *, ,#*-Y YA!, fi Vif. ,Jl
"Ororg-orong yang berilnan don tidak mencompuradukkan

iman merekn dengan kczhaliman" ia berkata' *Berlaku

tmtuk orang yang hijrah ke Madinah."21t

Abu Ja'fer ber*eta: Pendapat yang paling tepat adalatr yang

bersnrnber kepada riwayat shahih dari Nabi SAW, yakri hadits Ibnu

Mas'ud, yang mengatakan batrwa zhalirn dalam ayat ini maksudnya

adatah kesyirikan.

Firnan Allah swr, 'atri, {t:&$ { 6{r "Mereka itulah

yang mendapat keamanon don mereka itu adolah orang-orang yang

mendapat petuniuh" maksudttya adalatr orang-orang yang tidak

mencarnpuradukkan keimanannya dengan kesyirikan, mereka

mendapatkan keamanan pada Hari Kiamat dari siksa Allatt.

Al Hakim dalam lI Musta&ak (21316), Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya

(4t1333), Al Mawrdi dhl8m ArrNalut wa Al Ilytn Qll3t), dan Ibnu Al Jauzi

MamZadAl Masir(3177).
Ibnu Al Jauzi dalam zad At Masir Qt77), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al

Wn Qll3E), dan Ibnu Athiyyah dalam Al Muhqru Al Waib (21315).
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6tf*, it " Ddn mereka itu adalah orang-orang yang

mendapat petunjuk," maksudnya adalatr mereka yang tepat dalam

jalan yang lunrs dan menempuh jalan keselamatan.

cco

"DdnitulahlwiiilI<anriyorrgl<trr.ibedl<nrlnpado
Ibrohi'nn rm/r.rk mffiShndi$i lcaurnrrya. Kcmi dng$il<*r. siapa

ydrrg l<anJi lcch.nilal,i fubucpa iloaiat. Sesnnguhnyc
TuhonrnuMalfi BiiolcsanalagiMalwMangetalrui."

(Qr. Al An'aam [6]: 83)

Takwil firqan Allah: U; {E '+AyWY.-(4L e$;
ryr*9.5 \f{i J *g;S {o"" itutah huiiah Kami yang

Kami berikan hepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya Kami

tinggihan siapa yong Kami kehendahi beberapa deraiat

Sesungguhnya Tuhanmu Maha Biiaksana lagi Maha Mengetahui)

Abu Ja'far berkata: Maksud lataz}a huiiah Kami adalatt

perkataan Ibratrim kepada lawannya dari kalangan musyrikin, '&$
'V'{t,'# #tl"Malca manakah di antara dua golongan itu yang

lebih berhak memperoleh lceamanan. " Apakah yang beribadatr hanya

kepada Tuhan yang esa dengan mengikhlaskan ibadatr kepada-Nya?

Atau yang beribadatr kepada banyak tuhan? Juga jawaban mereka

kepadanya, "Hanya oftmg yang beribadah kepada Tuhan yang esa
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yang berhak mendapatkan keamanan. Demikian pula keputusan

mereka terhadap diri mereka sendiri. Semuanya merupakan pemutus

hujjah dan alasan mereka, serta tanda kemenangan bagi hujjah

Ibralrim atas mereka Itulah huiiah yang diberikan Allah kepadanya.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan makna tersebut adalatr:

13549. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufuan Ats-Tsauri

menceritakan kepada kami dari seseorang, dari Mujatrid,

tentang firnan Allah SwT, iE A1LWY.-\*L aE3

^it!' "Do, itulah hujjah Kami yang Kami berikan kepada

Ibrahim mtuk mengladapi kaumnya," ia berkata, "Ifulah

&*lYU$- 731i:r. 'uil 'ororg-orans yans beriman

don tidak mencampuradulclan iman mereka dengan

kczhaliman'.'279

13550. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Yatrya bn Zakaria

menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, ia

berkata: Ibrahim berkata, *Manakatr di antara dua golongan

itu yang lebih berhak memperoleh keamanan?" Lantas

Ibrahim berkata'Inilah huiiatr Ibrahim." Firman Allah SWT,

:;; {F ;+9tWti "Yang Kami berikan kcpada Ibrahim

untuk menghadapi kaumrrya," maksudnya adalah, "Kami
gremberikan dan mengajarkannya kepada Ibrahim." U
l1i i ,?{; "Kami tinggikan siapa yang Kami trchencta{

beberopa derajat."28o

Al Qurthubi dalamAl Jmt{ li Ahkan Al Qar'an(lA0).
Ibnu Al Jauzi dalam Ztd Al Macir (3178) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa
Al Uyun@ll3g).

27!)

2r0



Surohy'JArtam

Para ulrma berbeda pendapat tentang bacaan ayat tersebut.

Pertama: Ulama qira'at Bashrah dan Hijaz membacany", €i
$t i ,.fg; Yakni dengan metg-idhafat-kan lafaztr 96jint
kepada lataz}r. gr, sehingga maknanya adalah, "Kami meninggikan

beberapa derajat bagi orang yang Kami kehendaki.

Kedue: Mayoritas ulama Kufah membacany a" J 
"9. 

;€i
$\ . Yakni dengan menggunakan tamvin pada lafazh y?:jtl,
sehingga mahanya adalah, "Kami meninggikan orang yang Kami

kehendaki beberapa deraj at.'2tl

Latazh 'ct|j$ merupakan bentuk jarnak aari L1S, yaag

artinya tingkatan. Asalnya kata tersebut mengandung arti tanggq

kemudian digrrnalcan dalam unhrk kedudukan yang tinggr.

Abu Ja'far berkata: Keduanya merupakan bacaan yang

dibaca oleh para imaur ahli qira'at, yang maknanya berdekatan, yakni

"Barartgsiapa ditinggikan derajatnya, maka ia berada pada tangga, dan

barangsiapa berada di atas tangga, maka derajatnya ditinggikan."

Bacaan manapun yangdigrrnakan, maka seseorang dianggap benar.

Jadi, makna ayat tersebut adalah, "Itulah hujjatr Kami yang

Kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya, lantas

dengannya kami mengangkat derajatnya di atas mereka dan

memuliakannya di atas mereka, baik di dunia maupun di akhirat. Di

dunia Kami berikan pahda, dan di akhirat dia termasuk orang yang

shalih.'

2tr Uhrra Kufah membacanya dengan tam,tn sementara yang lain tanpa tanv'in.
Lihat kitab At-Taisbfr Al Qba'atis Sab', (hal. 86) dan Ibnu Athiyyah dalan Al
Muhrto Al VajbQBl6).



lG J ,"9.; '$ "Ko*i tinggitran

lrBhendaki beberapa deraiat, " maksudnya

perbuatannya itu dan yang lairurya.

TafsirAthThabai

siapa yang Kami

adalah dengan

Firman Allah swr, # ,S -E;.3 'Sl "sesungguhnva

Tuhanmu Maha Bijaftsana lagi Maha Mengetahui," maksudnya

adalatr, ..wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu Matra Bijaksana

dalam siasat terhadap makhluk-Nyq juga ketika mengajarkat huiiah

kepada umat mereka yang mendustakan, yang menentang ketauhidan

kepada-Nya, serta dalam pengaturan lainnya."

i,$ "Lagi Maha Mengetahul, " terhadap akhir para rasul dan

katrmnya" yakni umat yang tetap mendustakan rasul, atau kembali

kepada ajaran tauhid dengan membenarkan para rasul, serta kembali

taat kepada-Nya.

Allatl SWT menyatakan kepada nabi-Nya, *Wahai

Muhammad, bertauladanlah dirimu dan sikap kaunrmtl yang

mendustakan serta menyekutukan kepada bapakmu Ibratrim kekasih-

Ku. Juga bersabarlatr, karena Aku Matra Tatru atas akhir perkaramu

dan perkara mereka, serta Matra Bijaksana atas pengaturanmu dan

pengaturan mereka."

ooo

gd^L$i "sii SA Z. isi 3;;yti €.:;ti

J ' i-i.3.3$'i:45t',$(, 4#;, e'r"k,t
{s;!51 

"t,Ay{$\':si 
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"Dcrn Krrrrti talah nengdrwgeaahkon Ishak dm Y aah
l<ep adary * Kep ada l<eduatry a masing. madng tclah l<drni

bui peaurfi*; darr@fuNuh sebelum itu (iuga) talah

Karri bui peauriuk, dnr. lnpoda sebagi*rJ il*ri
l<eauurwrnyd (Nilh) yaitu Daud, Sulailrwrt, Ayyrb, Yus'uf ,

lvhrcadanHmut.DemikiartlahKanl'i-menthcribalasart
lnpado or (mg. or (mg y orrg bqhnt baik."

(Qs. Al An'aam [6]: 84)

rakn ir rirman Anah: Y:isLZi+: 3*y'li v.:i;i
$fr -3'.i-5 3.'l1S 'd45t ii6 .E$ 6U ;,eai*i tt;3
4;!51 ,sf; iVKt -'otlirS 

@an Kami telah menganugerahhan

Ishak dan Yaqub hepadanya Kepada kedaanya mosing+nasing

telah Kami beri petunjuk; dan kepada Nuh sebelun itu [iugal telah

Kami beri petunjuk, dan hepada sebagian dati heturunannya [NuhJ
yaitu Daud Sulaiman, A1ryub, Yttsuf, Musa dan Harun

Demihianlah Korrri memheri balasan hepada orangarang yang

berbaat baiU

Abu Ja'far berkata: Atlah SWT menyatakan, "Lantas Kami

memberikan balasan kepada Ibratrim AS atas ketaatan yang

dilakukannya, atas keikhlasan dalam tauhid kepada Rabb, juga

sikapnya yang meninggalkan agama kaumnya yang menyekutukan

Allah SWT. Kami meninggikan derajatrya dr llliyyin, memberikannya

patrala di dunia, memberikan karturia kepadanya berupa anak-anak

yang diberikan keistimewaan dengan kenabian, kenrunan yang Kami

muliakan dan kelebihan di atas lainnya. Diantaranya adalatr Ishaq dan

cucuny4 Ya'qub.
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Y-i; SA "Kepada keduanya masing-masing telah Kami

beri petunjzft, " maksudnya adalatr, "Kami berikan kepada mereka

jalan petunjuk, sehingga menapaki agama yang haq."

k or6:it4; "Dan kepada Nuh sebelum itu (iuga) telah

Kami beri petunjuk" Allah SWT menyatakan, "Sebelumnya Kami

telatr memberikan kebenaran kepada Nuh, seperti yang kami berikan

kepada Ibrahim, Ishaq, dan Ya'qub."

ii6 -g;, iy's "Dan kepada sebagian dari keturunanrtya

yaitu Daud." Dhamir huruf ha dalan ayat tersebut kembali kepada

Nuh, karena Allah SWT -menuturkan Luth pada ayat setelahnya,

'"jr1l &; (.'#i,,$,u;'$ji JSij ct; j43Li "Dan rsmait,

Alyasa', Yuruts dan Luth. Masing-masing Kami lebihkan derajatnya di

atas umat (di masanya). " Telah dimaklumi bahwa Luth bukanlatt

keturunan Ibrahixo, maka jika dhamir yang dimaksud kembali kepada

Ibrahim, niscaya tidak akan memasukkan Yunus dan tuth ke

dalamnya.

Jadi, makna ayat tersebut adalalq "Kami pur memberikan

taufik kepada orang sebelum Ibratrim, Ishaq, dan Ya'qub, yakni Nuh.

Juga di antara keturunan Nuh yang mendapatkannyq yaitu Daud dan

Sulaiman."

Daud di sini adalah Daud putra Iyasya. Sulaiman adalatt

Sulaiman putra Daud, Ayub adalah Ayub putra Maush bin Razah bin

Aish bin Ishaq bin Ibrahim, Yusuf adalatr Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq

bin Ibratrim, Musa adalah Musa bin Imran bin Yashar bin Qatrats bin

Lawi bin Ya'qub, dan Hartur adalatt saudara Musa.

Firman Allah SwT, fE;C1 
"t 

;yKt "Demikianlah Kami

memberi balasan kcpada orang-orang yang berbuat baik" Allah

SWT menyatakan, 'Kami memberikan balasan kepada Nutr atas
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kesabarannya dalarn ujian yang Kami berikan, yakni Kami berikan

petunjuk kepadanya serta keturunannya dari kalangan nabi.

Sebagaimana Kami memberikan balasan kepada mereka atas kebaikan

dan kesabaran mereka maka Kami pun akan memberikan balasan

baik kepada setiap yang berbuat baik."

ooo

@ a-?yati i; ? 3r: v *; # c- f5
uDarr Zalrari$ Yalryq lso don Ilyot. senru(myd tennas:u,k

rn tfrig'sr cng Y fittg sholih. u

(Qs. Al An'aa'n [6]: 85)

rarrnil fiman Nlah: {; 3 SrlV *; ig-i G.$t
Q:YAti @an Zaknria, Yottyo, Isa dan ltyos. Semaanya termasuh

orang4rangyng sholih)

Abu Ja'far berkrte: Alalh menyatakan, "seperti Kalni

memberikan petunjuk kepada Nutr, Kami pun memberikan petunjuk

kepada 7-akaiabin Idduwa bin Barkhiyya, Yatrya bin Zakariq Isa bin

Maryam binti Imran bin Yasyim bin Amun bin Hazqiyq dan Ilyas."

Selanjutnya mereka berbeda pendapat tentang Ilyas.

Pertama: Ishaq berkata, "Ia adalah Ilyas bin Yasa bin Finhash

bin Al Izar bin Hanrn bin Imrao, puta saudaraNabiyullah Musa AS.

Kedua: Berpendapat bahwa ia adalah Idris. Mereka yang

berpendapat demikian diantaranya adalah Abdullatt bin Mas'ud.



Tafshy'ah:Ilwbon

13551. Mutrammad bin Basyar menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada karni, ia berkata:

Isra'il menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari

ubaidah bin Rabiatr, dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata,

"I&is adalah Ilyas, sedangkan Isra'il adalah Ya'qub"'2E2

Sementara ittr, ahli nasab menyatakan, "Idris adalatr kakek

Nabi Nuh bin Lamak bin Mutausyilakh bin Akhnukh, dan Akhnukh

adalatr Idris bin Yarid bin Matrlail.

Demikian pula yang diriwayatkan dari wahab bin Munabbih.

Pendapat atrli nasab lebih tepat, karena Allah swT menjadikan

nasab Ityas dalam ayat ini bermuara kepadaNuh, dan Nuh 
-menurut

para ulama- adalah putra Idris, sehingga mustahil kakek bapaknya

dinisbatkan kepadanya sebagai keturunan'

Firman Allah SWT, QCAAI '"tK maksudnya adalatr

orang-orang yang telatr karni sebutkan adalah termasuk orantsorang

shalih, yakni Zal<aiarYuhyq Isa, dan Ilyas AS'

ooc

@ idJsrr & 6-gt 3ai$,1; JSii i$V i*;sfi
"Dr;rrt Im.urlil, Abasd, Yuritrts dmr Ludt Masing' masing

l<omitebiti<arJ duaitnyo ili tas wnd (ili nasarrya) 
"'

(Qs. Al An'aam [6]: 86)

2t2 15n, Abu Hatim dalam taftirnya (411336) dm Al Bagbawi dalarn Ma'alim At-

TaruilQl3tT).
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rakruil firman A[ah: *us",tfi ;3j-; i4t; J*IilL|
'qJfr JL t<i "ii @an Ismail, Alyasa,, yunus dan Luth. Masing-

masing Kami lebihkan derajatnya di atas umat [di masanyaJ)

Abu Ja'far berkata: Kami juga memberikan hidayatr kepada

Ismail sebagai keturunan Nuh. Ia adalatr Ismail putra Ibratrim.

Demikian pula Al Yasa' bin Akhthub bin Al Ajuz.

Para ulama berbeda pendapat tentang bacaan rutmanya.

Pertama: Mayoritas ulama Hijazdan Irak membacanya,'6-irt
(dengan sattlam tanpa syiddah).

Sebagi,an di antara mereka menyatakan batrwa kata tersebut

dalam wazan,]rd-y^gberasal d*i # Qi.e**rtetapi, orang Arab

tidak memasukkan huruf alif lam pada isim dalam bentuk demikian,
yakni tidak berkata, r'-f UL "Aht melihat Yazid." rtt i{l "Yohyo

datang kepadofu.- Tiaak pu/ra'j3jg'c;1; "Aht melewati Yasyhtr."
Kecuali,dalam keadaan darurat syair,283 itu pun dalam bentnk pujian,

seperti perkataan di antara mereka,

Vk i>a, ,L!\ rL_F srti nrt ;. .lt tir,.)

"Kami *rraop**on At Walid bin Yazid yang dipenuhi dengan

keberkahan dan menanggung beban berat kcpemimpinan."2M

Atif lam dimasukkan ke lafaztr 1j-}' k*"na sebelumnya juga

memakai alif lam,yakni pada lafazh .;iir.'

2t3 Al Farra dalam Ma'ani Al Qur'an (l/342).
'* Bait ini terdapat dalarn Syarah Slawahid Al Mughni, milik Ibnu Mabadah, dari

qasidah yang memuji Al Walid bin Yazid bin Abdil Malik bin Marwan.
Riwayat yang ada di dalam Al Mughni sesuai dengan bait tersebut dan berbeda
dengan riwayat yang ada didalam Al Amali karya Asy-syajan (2D52). Lihat
Syawahid Al Muglni (11304). Bait ini juga terdapat dalam Tafsir Al earthubi
(7/33) d^D Ma'ani Al Qur'an (11342).
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Kedua: Sekelompok ulama Kufah membacanya' *'i
(dengan &ta lam dar. sYiddah).

Mereka berkata, "Jika dibaca demikian, maka lebih mendekati

batrasa ajam (asrng). Mereka juga mengingkari bacaan tanpa vid(h..
Kami tidak mendapati kata dalam bahasa Arab dengat wazan ff-
yang menggunakan fuxuf alif la*3285

Abu Jarfar berkata: Bacaan yang lebih tepat adalah yang

membacanya dengan satu hunrf laz tanpa syiddah karena kesepakatan

berita, batrwa itulah yang dikenal, apalagi itu merupakan batrasa asing

yang mesti diucapkan apa adanya. Masuknya huruf alif lam hanya

pada kata bepwazan.,pi u"aur.o pada kata dalam batrasa Arab saja.

Adapun jika isim tersebut aiam (asrng), maka diucapkan apa adanya.

Perubatran ketika diucapkan oleh orang Arab, hanya ada dalam

harakat huruf, bukan dengan pengurangan atau penambatran huruf'

Lata^ gilr jika diberikan syiddah, maka artinya ada penambatran

huruf. Terlebih tidak dikenal di katangan ulama yang kami ketahui,

balrwa namanya U;i seUingga diberikan syiddah ketika dimasuki

futruf atif lamyang biasa masuk untuk ta'rif'

Selanjutnya Yunus, ia adalah Yrmus bin Mata'

CJ:i'$,>i$l; "Dan Luth, masing-masing Kami tebihkan

derajatnya." Allatr menyatakan, "Ia terma$tk keturunan Ngh. Kami

telatr menjelaskan kebenaran serta memberikan taufik baginya, dan

melebihkan mereka di atas manusia pada masanya'"

c{to

zts Hamzah dan Al Kisa'i membacanya dengan hunrf larz &r+asydid, dan hurufya

berharakat suhtn. Sementara yaig lain- membacanya dengan satu huruf lam

berharakat suhn d*t hunrf ya Uertrarat<at fathah. Lihat kitab At-Taisir fi Al

Qira'atis SaD'i @al. 86)'
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th JY*e.'(r"+s 6*t;#i; *firu:
@ rLe

"D an Karr'i- lebiht<an (pula) derai u sebagimt ilmi bapak'

bapak mqel<ar lrrlar:urr:,rlnt dmt saudat*sdufud mqela.
Dart Ka77ti telah menilih mqela (unj,,fu mmiadi nabi4wbi

dmt rasttl.ras:ltl) dmKarni merruniul<t mer:el<al,c iolm yfirrg

ht:nts."
(Qr. Al Art'aam [6]: 87)

ratcwil lirman Allah: i{#5 kf$ #;; ;r};r; o;.:

*# +h {ly 6lr, @an Kami lebihhan tputal deraiat

sebagian dari bapah-bapak mereka, heturunan dan saudara-

saudara mereko dan Kami telah mcmilih mereka [untuh rueniadi

nabi-nabi dan rosul-rasulJ dan Kami menuniahi mcteka ke ialan
yang lurus)

Abu Ja'far berkata: Allatr SWT menyatakan, "Kami pun

memberikan petunjgk kepada bapak-bapak mereka, keturunan dan

saudara-saudara mereka yang tidak disebutkan oleh Allah SWT."

Allah memberikan petunjuk ke jalan yang benar yang tidak

terdapat syirik di dalamnya.

(ffi "Dan Kami telah memilih merelta," amksudnya

adalah, "Memilih mereka untuk agama Kami, sebagai rasul, seperti

Kami telah memilih orang-orang yang telatr Kami sebutkan nama

mereka."

Diungkapkan dalaql batrasa Arab, 'g *i':ri .rA' "Sifulan

telah memilih seperti ini untuk dirinya. "
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Dalam hal ini Mujatrid berkata seperti dijelaskan dalam

riwayat berikut ini:

13552. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujahid, tentang firman Allatr SWT, iid;{5, ia berkata'

"Kami memilih mereka."286

13553. A1 Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifhh menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dad

Mujatrid, dengan riwayat yung sama'287

Firman Altah swr, rgr! th {y fr53t "Dan Kami

menunjuki mereka fte jatan yang lurus, " maksudnya yaitu, "Kami

menunjuki mereka ke jalan yang tidak bengkok, yaitu Islam, agalna

yang diridhai oleh Allah swT bagi para nabi dan harnba-hambaNya."

coo

'q if$ 5; 7rr+ i, {6- i +q; fi ,s1i i4ts

@5$r-641'#
"Itulah peaufuk y',J/lah, yorJg dengarvJyaWa mentbelri

peaufluk lnpada siapo yolng dil'chmdilinya ih mttaru

harrta.harto,Nyo.seandainyanralr:elcamem,p(/r:selcuatl<mt

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (411336) dan Ibnu Athiyyah dalan Al

Mtrhorar Al Wajb Ql3l8).
rbid.

286

287
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1Jlah, nisculalar,ya1lah dmi mrr:el<f, dmalflrJ yarJg teloh

mqekaWdl<frruu

(Qs. Al Arfaam [6]: 88)

Takvril fiman Allah: "ort+ L45i + c#.fic'i 6*''

l'$J-l|g 6 -i:" 'q itrA 5i gtmn peruniuk Attah, vans

dengannya Dia menfreri petuniuk kepada siapa yang

dihehendakinya di antara hamba-hamba-Nya Seandainya mereka

mempersekututcan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan

yang telah mcreka keriaku)

Abu Ja'fer berkate: Allah SWT berfirman, $ "ai 
3{t

"Itulah petunjuk Allah." Maksudnya adalah, "Hidayatr yang Aku

berikan kepada para nabi dan rasul yang Kami sebutkan adalalt

hidayah Allah SWT. Dialah yang telah menunjgki mereka ke jalan

yang benar dan diridhai. Itulah kemuliaan di dunia dan akhirat."

Dalam bahasa laful, Allah SWT menyatakan, "Itulah

pertolongan Allah dan kasih sayang-Nya. Dia memberikan taufik

kepada siapa yang dikehendaki. Dia juga memberikan kasih sayang

kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya, hingga seseorang kembali

menuju ketaatan kepada Allah dan ikhlas dalam beramal hanya

kepada Altah, dengan menetapi tauhid dan menolak peribadatran

kepada berhala serta patung."

ItI;- 13( g -if" 'q itril 55 "seandainya meretra

mempersehttukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang

telah mereka kerjalran, " maksudnya adalah, "Seandainya para nabi

yang telah Kami sebutkan itu menyekutukan Allah, maka hancurlah

amal perbuatan yang mereka lakukan, karena sesungguhnya Allah
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disertai denganSWT tidak menerima satu amalan pun yang

kesyirikan."

ooc

;{ f" q. i< oy';AY'sAt 7"{rt'ffi('"-5i,14t
O4K,qitL{6";'Vuet i*

uMqe|6 itulah onmg. orcmg y ang tnlah Kani beril<an kitab,

hilcmah dnnt@nabian iila ar(mg'ot(mg (Qnaisy) iat
mmgingl<miny a, mala se$rnggulmy o Kami alwrr

meny u ahl<army o lnp ada l<Mnr y 4rrg s el<ali.lsli finak al<flrr

mnrglng!<mirtya."
(Qs. Al Art'aam [6]: 89)

ralrwil lirman Allah: ,#Y'9t15 5dj1 '#( '"5( 641
(Mereka itulah orang4rrang yang telah Kami berikan kilab, hikmah

dan henabian)

Abu Ja'far berkata: Maksud firman-Nyu" AJ "Merel(o

itulah,' adalah para nabi dan rasul yang telatr Allah sebutkan rulma

mereka; Nuh dan ketunurannya, dan Allah SWT telah memilih mereka

sebagai rasut bagi makhluk-NYa.

Firman Allah SwT, ]t$ 'dfi(, i.ft "o'ong-orang vang

telah Kami berikan kitab," maksudnya adalah sutruf Ibratrim dan

Musa, Zabw untuk Daud, dan Injil untuk Isa. Adapun yang dimaksud

dengan Al Hulana adalah pematraman akan kitab dan pengetatruan atas

hukum yang ada di dalamnYa.
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Diriwayatkan dari Mujahid tentang hal itu, sebagaimana

dijelaskan dalam riwayat berikut ini:

13554. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Muslim bin

Ibratrim menceritakan kepada kami, ia berkata: Aban

menceritakan kepada kami, ia berkata: Malik bin Syadad

menceritakan kepada kami dari Mujahid, tentang firman

Allah SwT, ';#t; 'SLli " Hilonah dan kenabian. " Hikmah di

sini maksudnya adalatr ilmu.288

Insya Allah yang dimaksud dengan perkataan Mujahid tersebut

adalah apa yang saya katakan, karena al-lubb artinya akal. Seakan-

akan dia bermaksud mengatakan bahwa Allah SWT telah memberikan

mereka untuk memahami Al Kitab, dengan kata lain pemafiaman,

seperti yang telah saya jelaskan.

Sebelumnya kami telatr menjelaskan makna an-nubnvwah dan

al hulona dengan berbagai dalilnya sehingga tidak perlu diulang

kembali.

ralrwit fiman Attah: q:rt:t6vu*S i* |fl*qrt- oE

OF-',. (Jika orang4rrang [QurarsyJ itu mengingkarinya, maka

sesungguhnya Kami akan menyerahkannya kepada kaum yang

s ekali-kali tidak akon mengingkarinya)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT menjelaskan, "Wahai

Muhammad, seandainya mereka l<ufur terhadap kitab yang Aku

turunkan kepadamu, lantas orang-orang musyrik itu mengingkarinya."

2EE Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya @11338) dan Ibnu Athiyyah dalam Al
Muharrar Al llrajiz Ql3lS) dari Ilaimah, battwa maksud lafail al hulon adalah
akal.
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Riwayat-riwayat yang menjelaskan makna tersebut adalatr:

13555. Ali bin Daud menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih

menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah bin Shalih

menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu

Abbas, tentang firman Allah swT, ;'{'f, q. ik- oy "nno

orang-orang (Quraisy) itu mengingkarirq/a," ia berkata.

"Maksudnya adalah, 'seandainya mereka lcufur terhadap Al

Qur'anr.,2sg

Ahli tafsir berbeda pendapat tentang maksud lafaztt ;*:i
"Mereka".

Pertama: Sebagian ulama berpendapat batrwa maksudnya

adalah orang-orang kafir Quraisy. Adaptrn maksud firman Allah SWT,

(r#,dit:-fi 6 V&S il "Maka sesungguhnvo Kami akan

menyerahkannya kcpada kaum yang sekali-kali tidak akan

mengingkarirq/a, " adalah orang-orang Anshar.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan makna tersebut adalah:

13556. Mtrhammad bin Basyar menceritakan kepada kami, ia

berkata: Sulaiman menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Hilal menceritakan kepada kami dari Qatadatr, tentang

firman Allah SwT q, ik- oF ;{:S "Jika ormrg-orang itu

mengingkarinya," ia berkata, "Maksudnya adalatr penduduk

Makkah. Adapun firman Allah SwT, qD & 3ti 'Moko

sesungguhnya Kami akan menyerahkannya', makzudnya

adalatr penduduk Madinah.''s

D Ibmu Abu Hatim dalam tafsirnya (4/1338).
2s lbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (411336), Al Mawardi dalam A*Nukat wo Al

Wn Qll40), dan lb,nu Al Jauzi &lam Zad Al Masir (3/81 ).
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13557. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdatr bin

Sulaiman menceritakan kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-

Dhahhak, tentang firman Allah SWT, q.it:-{6'VU& iA
C.rrK" " Mal(a s e sungguh,ya Kami apan menyer ahpannya

lrepada kaum yang sekali-lcati tidak akan mengingkarinya,"

ia berkata, "Maksudnya adalatr orang-orang Anshar'"2el

13558. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurratrman bin

Mighra menceritakan kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-

Dhatrhak, tentang firman Allah SWT, ;f:g" qfr o$ "Jtl<a

orang'orang itu mengingkarinya," ia berkata, "Maksudnya

adatah jika penduduk Makkah mengingkarinya' q,et fr
'Mala sesungguhnya Kami alan menyerahkannya" yakni

kepada penduduk Madinah dari kalangan Anshar , q'":'{
O.if-"'Yangselali-tralitidakakanmengingkarirqla''"2e

13559. Mutrammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia

berkata: Atrmad bin Al MufMhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Sudi, tentang firman Allah SWT, -;{:f' (r, iK;- o$ "lit*
orang-orang itu mengingkartrq/a," ia berkata, "Yakni jika

orang Quraisy mengingkarinya. U &t 31i 'Maka

sesungguhnya Kami akan menyerahkannya', yakni kaum

Anshar."293

Al Mawardi dalam An'Nulut wa Al Uyun Qll4O).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (a/1338) dan AI Mawardi dalamAn-Nukat wa

Al Uyun@ll40).
runu eUu Hatih datam tafsirnya @4336) dan Ibnu Al Jauzi da6n Zad Al
Mosir (3ltl).

x)l
2:n

29
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13560. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman Atlah SWT, o,[I

;'{:9, qfr "Jika orang-orang itu menginglarinya, " bahwa

maksudnya adalatr penduduk Makkah. qjt$Vi,VU*S if;
O-rrK,' Mapn s e s ungguhny a Kami apnn meny er ahlanny a

lrepada kaum yang sekali-l@li tidak alran menginglarinya,"

maksudnya adalah penduduk Madinatr.2ea

13561. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, dia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman

Auah swr, c-F-"q| #6iuuet s; ;{g"qfr oy
"Jika orang-orang (Quraisy) itu mengingkarinya, maka

sesungguhrrya Kami akan menyerahkannya kepada kaum

yang sekali-luli tidak akan mengingkarinya," dia berkata,

"Penduduk Madinah telah menempati kota Madinatr dan

telah beriman sebelum Rasulullah datang kepada mereka.

Lalu ketika Allah SWT menurunkan ayat-ayat-Nya, orang-

orang Makkah mengingkarinya, maka turunlah firman-Nya,

O4K,(,'rA u';' qDL& 3fi ;'1 $ q iii,tf " Jttra or ans-

orang (Quraisy) itu mengingkarinya, maka sesungguhnya

Kami akan menyerahkannya kcpada kaum yang sekali-lrali

tidak akan menginglwrinya." Athiyyatr berkata" "Aku tidak

mendengarnya dari Ibnu Abbas, akan tetapi dari yang

1"irr.n295

Al Mawardi dmfram A*Nuhat wa Al Uyttlt (Al3q.
As-suyuthi hlamA&Darr Al Mantsur (3D8), tanpa menyebutkan sumbernya.

ax
295

-
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13562. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih

menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah

menceritakan kepadalor dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu

Abbas, tentang firman Allah SwT, ;'{:I^ q. i$ o$ "tit*
orang-orang itu menginglarinya," maksudnya adalah

penduduk Makkah. Allah SWT menyatakan, "Seandainya

mereka kufur terhadap Al Qur'an, maka sesungguhnya Kami

akan menyeratrkannya kepada kaum yang sekali-kali tidak

akan mengingkariny4 yakni penduduk Madinatr dari

kalangan Anshar.'2e6

Kedua: Berpendapat batrwa jika penduduk Makkalt

mengingkarinya, maka Kami akan menyeratrkannya kepada para

malaikat.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan makna tersebut adalah:

13563,^ Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Usamah menceritakan kepada kami dari Auf, dari Abu !aja,
tentang firman Allah SwT, l1';, VU& ifi ;'{:g" q.fr o'q=

6-#, V '|fi "Jrko orang-orang (Quiaisy) itu

mengingkarinya, maka sesungguhnya Kami alan

menyerahkannya lrepada knum yang sekali-lrali tidak almn

mengingkarinya," dia berkata, "Mereka adalah para

malaikat."297

13564. Ibnu Basyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Ja'far, Ibnu Abu Adi, dan Abdul Wahhab

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (4/1338), Al Mawardi dalmAn-Nulut wa Al
Uyun Qll4O), dan Ibnu Al Jauzi dalanZad Al Masir (3/81)'

ni rrawarai-dalam An-Nt*at wa Al uyun Qll40) dan Ibnu Al Jauzi dalam zad
Al Masir (3/81).

296

297
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menceritakan kepada kami dari Auf, dari Abu Raja, dengan

riwayat yang sama.2e8

Ketiga: Berpendapat batrwa maksud firman-Nya, Qfr ry
f{$ "lito orang-orang itu mengingkarinl/a," adalgh orang-orang

Quraisy. Adapun firman Allah SwT, 115 U & 3tt "Mol(a

sesungguhnya Kami akan menyerahkanrtya kcpada ldantm,"

maksudnya adalatr para nabi yang telah Allah ungkapkan rurma-

ftrmanya dalam ayat sebelumnya.

Riwayat-riwayat yang mer{elaskan makna tersebut adalatr:

13565. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid bin Zurai'menceritakan kepada kami, ia berkata: Said

menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman

Allah SwT, ;7f" q fr oF "Jika orang-orang (Quraisv)

itu mengingkarirq)a, " maksudnya adalatr penduduk Makkah.

Adapun firman Allah SwT, <r*K,+iiCf'q.A't fr
"Maka sesungguhnya Kami akan mertyerahknnrrya kcpada

lrnum yang sekali-kali tidak akan mengingkarinya,"

maksudnya adalah para nabi yang jumlahnya delapan belas.

Allah swr berfirman, 43 &q'Xt ,s;'"-51 ,14i
"Merelca rtulah orang-orang yang telah diberi petuniuk oleh

Allah, maka ihttilah petuni uk tner e l(a. "2e

13566. Muhammad bin Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadatr, tentang firman Allah SWT, drrtt

2% Ibtd.D lbid.
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;'{:g" (f. 'R "Jilu orong-orong (Quraisy) itu
mengingkarinya," ia berkata, "Maksudnya adalatr kaum

Muhammad."

Kemudian Allah SWT berfirrnan, +.|t:-{ 6, V U& if;
O-rrKr " Moka s e sungguhny a Kami alan me ny e r ahkanny a

lrepada kaum yang sekali-l@li tidak akan mengingkarinya,"

yakni para nabi yang telah diceritakan sebelumnya. Allatt

swr latu berfirmart-;;3r1 i44'Xt u:; ;-ill 64i
"Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh

Allah, maka ihttitah petunjuk merel(a. "300

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling tepat adalatr yang

menyatakan bahwa maksud firman-Ny4 -;{g^ q. i* olj "Jttra

orang-orang (Quraisy) itu menginglwrinya, " adalatr orang-orang kafrr

Quraisy.

,": Adapun maksud firmanNya, OrrK,q|tt:-{*;t VU& S
"Malro sesungguhnya Kami akan menyerahkannya kepada knum yang

selrali-lrali tidak akan mengingkarilq/a," adalah para nabi yang

delapan belas, yang telatr Allah sebutkan dalam ayat sebelumnya.

Alasannya adalah, ayat sebelumnya berbicara tentang mereka. Oelh

karena itu, lebih tepat jika pematraman ayat dibawakan kepada mereka

pula, daripada yang lain.

Jadi, makna ayat tersebut adalah, *Wahai Muhammad, jika

kaummu dari kalangan Quraisy itu kufur kepada ayat Kami, juga

mendustakannya, maka Kami telatr mewakilkan penjagaannya kepada

para rasul dan nabi sebelumnya, yME tidak ingkar kepada hakikatnya

3m Abdurrazzak dalam taftirnya (2t57) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya
(4n33E,1339).
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dan tidak mendustakannya, akan tetapi mereka membenarkan dan

mengimaninYa."

Sebagian dari mereka berkata *Maksud firman-Ny4 U&t i;;
115 v adalatr, "Kami telah menjadikannya sebagian rezeki (karunia)

kepada satu kaum."

ooc

'# < J3'ug i4 $ixi u:s'"ii i,63

@ aj$L{st{4i5;c4$"
uMqe|g itulah orcmg.orofrg yarrg tclah diffi p*;aitiuk oleh

IJlah, mal& itrutit,llh peau$r* n(,r:el'd- I(atal<mioh, 'ALu
finak meninta @ahl<epadmru dalum nrlrryompail<nu (N

Qtln.- an)'. Al Qur' an ifii tidaklain-lrrrlnyalah puingotnr'

unatk sehmihrmat.t'
(Qs. Al An'aam [6]: 90)

Takrril fiman Allah: ;+31 ;:o'q'fnt ,sn '"-5i A{i
(Mereka ltulah orang4rang yang telah diberi petaniuk oleh Allah,

Maka ikutilah petuniuh mereha)

Abu Ja'far berkata: Allatr SWT menyatakan, "Mereka itu,

yakni orang-orang yang telatr Kami seratri ayat Kami lagi, yang

sekali-kali tidak akan mengingkarinya, adalatr mereka yang telah

diberikan petunjuk. Mereka pun menjaga ayat-ayat kitab-Nya,

menunaikan kehendak, mengikuti penetapan-Nya dalam masalah halal

dan haramnya, serta mengarnalkan perintatr dan larangannya-"
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SWT memberikan taufik untuk menempuhnya.

431 ijoi;,.{- "Maka itutitah petunjuk mereka,"

maksudnya adalatr, "Ikutilah arnal yang mereka lakukan, manhaj yang

mereka tempuh, petunjuk yang Kami berikan, serta taufik yang Kami
curatrkan kepada mereka. Wahai Muhammad, ambil dan lalokanlah,

karena itu merupakan amalan dan manhaj yang jika ditempuh maka

yang menempuhnya akan ada di atas petunjuk."

Makna tersebut sesuai dengan pendapat yang menyatakan

bahwa maksud firman-Nya, C*K,U.ir:,i llj'U& :A "Matra

sesungguhnya Kami akan menyerahknnnya kepada kaum yang selali-
leli tidak akan mengingkorinya," adalatr para nabi yang telatr

disebutkan nama-nama mereka. Itulah pendapat yang kami pilih.

Adapun jika maksudnya adalatr penduduk Madinah atau para

malaikat, maka mereka menjadikan firman Allah SWT, Q fr "E6d'K, U ir:-{ 6' V u& it i://f^ "ti*o orang-orang itu
menginglrarinya, maka sesungguhrrya Kami akan menyerahkannya

lrepada lraum yang sekali-kali tidak akan mengingkarinya," sebagai

kalimat sampiran di antara dua kalimat, yakni sebelum dan

sesudatrnya. Kemudian objelc pembicaraan pada firman-Nya, A{il
4;;l1 &$-Xf cS'u-$ "Mrrrka itulah orang-orang yang telah

diberi petunjuk oleh Allah, maka ifutilah petunjuk mereka,"

dikembalikan kepada firman-Ny ^,"#li'fuft 7";!';fi61'. '"Ji iwt
"Mereka itulah orang-orang yang telah Kami berikan kitab, hilonah

dan kenabian."

Riwayat-riwayat yang menjelaskan makna tersebut adalatr:

13567. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, dia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman-Ny4 fi €:53i



€.2 1 'zzq-r,'--r)$Li'y'OanKamitelahmenganugerahknnlshak
dan Yaqub kepadarrya," sampai f"-*-tiy u c:i t'if' 6*i
43 i6qirti "Me"ko itulah orang-orang yang telah

diberi petuniuk oleh Allah, makn ihttilah petunjuk merel(a,"

wahai Muhammad.3ol

13568. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkatu

tentang firman Allah swr, '{itl ,s1{" '"-rf' 34t "Merelca

rtulah orang-orang y""rS':!lh diberi petunjuk oleh Allah"'

watrai M,hammad ';;3 i4'4 "Malca ikutilah

petuni uk rnereka," dan jangan rnengikuti yang lainnya'3o2

13569. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

karni, dia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari

As-Sudi, dia berkata: Kemudian kembalikepada Nabi.SAW,

Altah tO.t-O"rtr**, 4Ji1 i+'$'Kt 's'i'"-f, A{i
,,Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh

Allah, maka ihttil ah petuni uk mer eka' "303

13570. Ati bin Daud menceritakan kepada kami, ia berkata:

AMullah bin shalih menceritakan kepada kami, dia berkata:

Muawiyah bin shalih menceritakan kepadaku dal.i Ali bin

Abu Thalhatr, daxi Ibnu Abbas, ia berkata: Kemudian Allatt

swT berfirman tentang para nabi yang telah disebutkan

TatstNh:Ihabari

Al Bukhari dalam Tafsir Al Qtt'ot (4633) dan Ibnu Kasir dalam tafsirnya

(6/109, ll0).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya@11340).

Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (3/81)'
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dalam ayat ini, "Ug i44 "Mapa ihttilah petuniuk

fnereka,"3M

Lafah iitifi maknanya adalah mengikuti jejak dan

petunjuknya. Diungkapkan dalam batrasa Arab, $6 t1"tt:lri "St,qulo'

mengihtti jeiak si futan " Bentuk mashdar-nya yaitu, ai:4i 

"Jfi 
$4

'-^ ".atlJ.

rarrwil firman Allah: ;F>$t i Syg fi;'{Jd -J J3
6:liit6ar*onlah, "Aku fidah meminta upah kepadamu dalam

menyampaikan [Al Qur'onl" Al Qur'an itu tidak lain hanyalah

peringatan untuk seluruh wnat)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT menyatakan kepada Nabi

Muhammad SAW, "Wahai Muhammad, katakanlatr kepada mereka

yang telatr Aku perintatrkan kepadamu agar memperingatkan mereka

dengan ayat-Ku, agar satu jiwa tidak hancur dengan perbuatan yang

dilalcukannya dari kalangan musyrik kaummu, 'Aku sama sekali tidak

meminta upah atas tugasku yang mengingatkan kalian, atas petunjuk

yang aku kumandangkan, dan Al Qur'an yang kubawa kepada kalian.

Ia hanyalatr peringatan dariku kepada kalian dan kepada orang yang

sejalan dengan kalian dalam kebatilan, agp Allah SWT tidak

menimpakan murka-Nya atas kesyirikan dan kekufuran yang kalian

lakukan'."

occ

3q Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (411336) dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya
(6/l r0).



TafnrAh:fh,afuri

';-'3'16 i 
" 

&;';i di(,:j 6 i;-"e r.i'6 {ii i;i Y5

fr{,adtti, dI;' 6 ut; +'& 6 t't J6j"i itt
nt -fifg? 

)e H;' ;SUr'V ;;3 ;+G
@ ('fr ia*:; a'€;' r:fr $:itv,,

nDmr msekn ddflk mmghormoti y'.l;lah ilangan

penghor:n.f,tllltl. yang wwst@a, di l<ala mqelabqlata"
'Allah ddak memnlurlrl<an sesu,oht pml<epada mrlrutsif,'.

Katakfrttlahr' Sia[alorh y or.g rnerut runkarr kitab (T aur ar)
yc,ltrg ilibawa olehlvhtsa sebagai calwya ilmr peantiukbagi
marutsiarkrrmuiadil<onkitabiatlembarartlerrbmanl<ettns
y arJg bq cq ai-b q ai, larnu pulilwtl<m ( seb agidrvJy a) dart

l<f,rrusemburryilconsebagianbesarryarDadalwltelah
iliaiarlcmkepadanrua|ayangl<u*^ttdnnbayak-ba@k

l<nnu dnak mmgetalwi(wa)?' Katal<mtlah,, 'cJllohlah (yang
mernt:ntrrlcannyo)'.Kenudian(sesudahl<f,tttu

merny ampailcmr N Qur' an lnpado mselca), biml<arilah
mrlrel<a bemrain nain ilalarn lcesesatorttny a."

(Qs. Al An'aam [6]: 9l)

Tatrwil firman Allah: ib'if dj-(lJ| t1"r;i '6'.ii rit:iY;
#, n * @an mereha tidah menghormati Allah dengan

penghormatan yang semestinya, di kala mereka berkata, "Allah
tidak menurunhan sesuotu pun kepada manusia-')

Abu Ja'far berkata: Allah SWT menyatakan, "Mereka tidak

menghormati Allatr dengan penghormatan yang semestinya, ketika

fri
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mereka berkata, 'Allah SWT tidak menurunkan watryu serta kitab

kepada manusia'."

Ulama tafsir berbeda pendapat tentang orang yang dimaksud

dalam firman A[ah swr, ,6, i {\ {F'ii dit,iJ| iy"Di t*to
merelca berkata, 'Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada

manusia '. " Juga tentang tafsirnya.

Pertama: Berpendapat batrwa maksudnya adalah salatr

seorang Yatrudi. Kemudian mereka berbeda pendapat tentang

namanya.

Di antara mereka ada yang mengatakan batrwa namanya adalah

Malik bin Shaif.

Ada yang mengatakan bahwa namanya Finhash.

Selanjutnya mereka berbeda pendapat tentang sebab ia

mengatakan demikian.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan batrwa yang mengatakan

demikian adalatr Malik bin Shail antara lain:

13571. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ya'qub

Al Qummi menceritakan kepada kami dari Ja'far bin Abu

Aynrb Al Mughirah, dari Said bin Jabir, ia berkata: Seorang

lelaki dari kalangan Yahudi yang bernama Malik bin Shaif

datang untuk mendebat Nabi SAW. Nabi SAW bertanya

kepadanya, "Demi Dzat yang telah menurunkan Taurat

lrcpada Musa, tidaklrah engkau mendapatkan dalam Taurat

bahwa Nabi SAW membenci ulama yang gemuk?" la

memang seorang ulama Yahudi yang berbadan gemuk. Ia

pun maralr, ia berkata, "Demi Allah, Allatt tidak menurunkan

apa-apa kepada manusia!" Satrabatnya berkata kepadanya,
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..celaka engkau! Apakatr Musa pun demikian?" Ia berkata"

"Derni AllalL Allah tidak menurunkan al'a'apa'" Kemudian

turunlah firman-Nv q &;'fi di-CIJE iy"er.i'6'it ii:i Yi

6;. -,,fC a$f 6siidi i S'i; c f,"oon meretra

tidakmenghormatiAllahdenganpenghormatanyang
semestilrya, di kala mereka berkata, 'Allah tidak menurunkan

sesuatu pun kepada manusia,. Katalranlah, ,Siapalrah yang

merurunkon Kitab (Iaurat) yang dibauta oleh Mttsa'''305

13572. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Ikrimah, tentang firman-Nya,

'oe,+l*'fi di-clj6iy"erl'6'iiii:iu;"Danmeretra
fidak 

-menghormati Allah dengan penghormatan yang

semestilqla, di kala mereka berkata, 'Allah tidak menurunlan

sesufiu pttn kcpada manusia'-" dia berkata, "Ayat ini turun

berkenaan tentang Malik bin Shaif, seorang bani Qgraizhatr

dari kalangan ulama Yahudi."

Altah menyatakan, "wahai Muharnmad, katakanlah

kepadanya .siapakatr yang mentrurkan kitab kepada Musa

sebagai cahaya dan petmjuk bagi manusia'?"

Riwayat yang menjelaskan bahwa ayat tersebut turun kepada

Finhash Al Yahudi, antara lain:36

13573. Mgsa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin

Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath

Ahmad dalam musnadnya on78), Ath-Thabrani dalam Al Mu'iam Al Kabir

$2r247),Ibnu Abu Hatim dalam ta8irnya (411342), dan Ibnu Al Jauzi dalam

TadAl Masb(31t2).
Ibnu Al Jauzi dalam 7ad Al Masir (31t2\.
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menceritakan kepada kami dari As-Sudi, tentang firman

A[ah swr, 'r:] u i{*{i'iditl}6 +"rii '6'.iiiiiYi
"Dan merekn tidak menghormati Allah dengan

penghormatan yang semestinya, di kala mereka berkata,

'Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia'," dia

berkata, "Finhash Al Yahudi berkata, 'Allah tidak

menurunkan apa-apakepada Muhammad''"307

Kedua: Berpendapat bahwa maksudnya adalah sekelompok

orang dari kalangan Yahudi, mereka bertanya kepada Nabi sAW ayat

seperti yang turun kepada Musa.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

13574. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Yunus

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ma'syar Al

,. Madani menceritakan kepada kami dari Muhammad bin

Ka'ab Al Qurzhi, ia berkata: Sekelompok orang Yatrudi

datang kepada baginda Nabi SAW yang sedang duduk,

dalam keadaan merapatkan siku didekap dengan kedua

tangan (ihtiba). Mereka lalu bertanya, "Wahai Abu Al

Qasim, tidakkah engkau mendatangkan kepada kami kitab

dari langit, seperti lembaran yang dibawa oleh Musa dari sisi

Allatr?" Altah SWT lalu mgnurunkan firman-Ny 
^" J"ViiA-

Alt ;r';Si 6i't;fr7';i' ;Ai'bi g{Fr|; 3:ri 6 rlfiit';11 

^i 
(j Yj6 "Ahli Kitab memin{a kcpadamu agar

lramu menurunftan ftepada merefta sebuah kitab dari langit.

Matra sesungguhnya mereka telah meminta lcepada Musa

3vt Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (411342),Ibnu Jauzi dalart zad Al Masir
(3/83), dan Al Baghawi dalarn Ma'alim At-Taruil (2/390).
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yangtebihbesardariitu.Merelraberknta,,Perlihatlrnnlah
Allah kepada kami dengan nyata'' " (Qs'An-Nisaa' [ ]: 153)

KemudianseseorangdarikalanganYahudiberdiriseraya
berkata, "Allah SWT tidak menurunkan apa-apa kepadamu'

juga kepada Musa dan Isa' Tidak kepada seorang pun!"

Lantas turunlah firman Altah SWT' "t;i 
'6 'il i;:i Yi

,,DanmerelratidakmenghormatiAllahdengan

P e nghormat an Y ang s eme st inY a' "

MuhammadbinKa,abberkata,..Merekatidaktatru
bagaimanaAllahketikamerekaberkata,.Allahtidak
menurunkan sesuafu pun kepada manusia'' Katakanlah'

'siapakatr yang menurunkan Kitab (Taurat) yang dibawa

oleh Musa sebagai cahaya'' Rasulullatr SAW lalu

melepaskan dekapan tangannya dan berkata' 'Tidak kepada

seorang Pur; -';3oE

|35T5.BisyrbinMuadzmenceritakankepadakami,iaberkata:
Yazid menceritakan kepada kami' ia berkata: Said

menceritakan kepada kami dari quPgut"-1"11*9- .f:yy
Allah SWT, ,i; i ?.

":A'i 
A&;',;idi-c1j6 iy"e,.i $.rr.i '6'.;liitliYi

"Dan mereka iia* menghormati Allah dengan

penghormatan yang semestinya, di kala merelra berkata'

,Allahtidakmenurunkansesuatupunkcpadatnanusia'.',

Sampai kepada firman-Nya, lt# e:; A "Merelra

bermain'main dalam kcsesatannya' " Mereka adalatr kaum

YatrudidanNasrani,kaumyangtelahdiberikanilmuoleh
Allah, tetapi mereka tidak memuliakanny4 tidak mengambil'

3ot Ibnu Al Jauzi dalam ZadAl Masir (3182,83)
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dan tidak mengamalkannya. Allah SWT lalu mencela amal

perbuatan mereka.

Diriwayatkan kepada kami: Abu Darda berkata, "Perkara

yang pding banyak dipertanyakan kepadaku pada Hari
Kiamat adalatr, 'Wahai Abu Dard4 engkau sudatr tahu, lantas

apa yang kaulakukan terhadap apa yang kauketatruitT;t30e

13576. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatr

bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyatr

menceritakan kepada kami dari Ali bin Abu Thalhah, dari

IbnuAbbas,tentang_firmanAllahSWf ,il":r-I'6'.iitiiV;
,et 6 *. i{"irt dj-(i}6 "oon mereka tidak menghormati

Allah dengan penghormatanyang semestinya, di kala mereka

berkata, 'Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada

monusia'." Maksudnya adalatr bani Isra'il. Orang Yatrudi

berkata, "Watrai Muhammad, apakah Allah SWT

menurunkan kitab kepadamu?" Beliau menjawabm "Behtl."

Mereka berkatao *Demi Allah, Allah SWT tidak menurunkan

kitab kepadamu!" Allah SWT lantas menyatakan,

"Katakanlah wahai Mutrammad, .r,'f* a$f e€ii'ii';
'ofi dft $ 6i 'siapakoh yang menurunkan Kitab

(Taurat) yang dibcwa oleh Musa sebagai cahaya dan

petunjuk bagi manusia'. Sampai firman-Nya, ,$'SVt; {i
'Tidak pula bapak-bapak kalian'. Allahlah yang

menurunkannya.'3lo

Ibnu Al Jauzi dalam ZadAl Masir (3/83).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (4ll34l) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-
Taruil Q1390).
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Ketiga: Berpendapat bahwa itu merupakan khabar dali Allatt

SWT tentang kaum musyrik Quraisy yang berkata, "Allah tidak

menurunkan sesuafu pun kepada manusia."

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

13577. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: A1 Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku, ia berkata: Ibnu Juraij berkata: Abdullah bin

Katsir berkata: Dia mendengar Mujatrid berkata, tentang

firman Allat, swr, 5.&;';idiClJE iyrii 6',iiili,:i1i
,&t n "Dan *"id* tidak menghormati Altah dengan

penghormaton yang semestinya, di kala mereka berkata,

'Allah tidak menurunkan sesuatu pun lrepada manusia''"

Sebagaimana dikatakan oleh kaum muqlnk Q*9Jv."1
Sementara itu, firman Allah swT -A{; 

"s$t 
6$:ti;"; S

r"S'rp' q;;3 ;+-(i frjg 'q6 dr' f,; &li
"Katakanlah, 'siapakah yang menurunkan Kitab (Iaurat)

yang dibawa oleh Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi

manusia, merelra jadikan kitab itu lembaran-lembaran kprtas

yang bercerai-berai, mereka perlihatknn (sebagianrrya) dan

mereka sembunyikan sebagian besarnya'," maksudnya

adalatr kaum Yahudi yang memperlihatkan dan

menyembunyikan sebagian besarnya. Allatr SWT berfirman,

{lVr-7J 
'}AriE' 1( H;t "Padahat tetah diaiartran

lrepadamu apa yang kamu dan bapak'bapak knmu tidak

mengetahui(nya)." Ayat ini untuk kaum muslim.

3tr Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya @l,3aD dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya

(6/l l0).
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13578. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatt

bin shatih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah

menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu

Abbas, tentang firman Allah SwT, .rr.i'6'.;iiitliV; "Dan

merela tidak menghormati Allah dengan penghormatanyang

sernestinya," dia berkata, "Mereka adalatr orang-orang kafir

yang tidak beriman terhadap kekuasaan Allah. Barangsiapa

beriman batrwa Atlah SWT Matra Kuasa terhadap segala hal,

maka ia telah menghormati Allatr dengan penghormatan yang

semestinya. Sedangkan barangsiapa tidak beriman

dengannya, maka ia tidak menghormati Allah dengan

penghormatan yang semestinya."3 
12

13579. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

' 'Mujafrid, tentang firman Altah SWT, "rr.1 
';; 

'A iitli Y;

"Dan mereka tidak menghormati Allah dengan

penghormatan yang semestinya, " ia berkata, "Mereka adalah

kaum musyrik QuraisY."3 
13

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang lebih tepat adalatr yang

menyatakan bahwa maksud firman-Nya, "r;i 6'fr i;t:iYi "Dan

mereka tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang

semestinya," adalah kaum musyrik Quraisy, karena redaksi

sebelumnya berbicara tentang mereka. Oleh karena itu, lebih pantas

ditujukan kepada mereka pada ayatini diripada kepada kaum Yahudi.

Selain itrl tidak ada alasan yang membawa ayat ini kepada kaum

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(alB4l).
Ibid.

3t2
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Yahudi, karena ayat tersebut berbicara tentang pengingkalan bahwa

Allah SWT menunmkan kitab, sementara kaum Yatrudi tidak

demikian, bahkan yang dikenal dari mereka adalah mengakui suhuf

Ibrahim dan Musq serta Zabur Nabi Daud. Seandainya tidak ada

khabar shahih yang menyatakarU bahwa yang mengatakannya adalah

seseoftmg dari kalangan Yatrudi. Seandainya tidak ada kesepakatan

ahli tafsir tentang hal itu, terlebih awal surah berbicara tentang kaum

mnsyrik penyembah berhala. Kemudian Firman Allah SWT, iiaiYi
.t; '6 ':ti bersanrbung dengan ayat sebelumnya, niscaya tidak

dibenarkan bagi kita untuk mengalihkan makna yang bersambung,

kecuali adatrujjahyang bisa diterima, berupa berita atau akal.

Akan tetapi aku menduga batrwa mereka yang menafsirkannya

dengan berita tentang orang Yatrudi, berdalil dengan firman Allatl

;*r, J+j i,;f;E".yto*:#.*; +,iL ,sfrt ?LS)\itiii S
'$Twn'5rfi )c;5;t-L{i,ixvi;S"Katattantah,'siapakah
*"5 memrurkon Kitab (Taurat) yang dibowa oleh Musa iebagai

cahaya dan pehnrjuk bagt manusia, mereka iadikan kitab itu

lembuan-lemboan kcrtas yang bercerai-berai, mereka perlihatkan

(sebagiamya) dan mereka sembwtyikan sebagian besarnya, padahal

telah diajokan kepodamu apa yang kamu dan bapak-bapak kamu

tidak mengetalruifiya)'2" Mereka mematrami batrwa ayat tersebut

ditujukan kepada ahli Taurat, dalam ledaksi- {engan menggunakan

kata ganti orang kedu4 yakni, V r5.ft-{"$'ofifiq;;i AL$';fi*
.{Xt,ni ifrW ) "Kamuiadikan kitab in lemboran-lembaran

lzrtas yang bercerai-berai, kanu perlihatkan (sebagiannya) dan

lcotttu semburyikot sebagian besarnya, podahal telah diaiarkan

lrcpada ru qa W8 lcottu dan bapak'bapak kamu tidak

mengetahui(ryn)?"

qi1
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Artiny4 awal berbicara tentang mereka, karena penutup pun

diarahkan kepada mereka. Akan tetapi, seperti yang telah kami

ungkapkan, makna yang lain lebih tepat, dengan alasan yang telatr

kami sebutkan, batrwa ayat, .tr-i '6tii;:SYj"Dan merekn tidak

menghormati Allah dengan penghormatan yang semestinya,"

berbicara tentang kaum musyrik para penyembah berhala. Ayat

tersebut bersambung dengan ayat sebelumnya.

Demikian pula bacaan yang lebih tepat dalam firman-Nya,

655j,fi';qt!: ,.#(j frM,menggunakan huruf yal bukan huruf
/a. Maknanya adalah, "Sesungguhnya orang Yatrudi menjadikan kitab

itu sebagai lembaran-lembaran yang bercerai-berai, mereka

perlihatkan sebagiannya dan sembunyikan sebagian besamya." Objek

dari lafhzh 6Slti$,j S 
"aufuf, 

musyrikin Quraisy.

Inilah makna yang dimaksud oleh Mujahid 
-insya 

Allah-
dalam menafsirkan ayat tersebut. Ia juga membacanya demikian.

13580. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hajjaj

bin AI Minhal menceritakan kepada kami, ia berkata:

Hammad menceritakan kepada kami dari Ayyub, dari

Mujahid, ja membacanya seperti ini, q;;3 ;+-(j frfi*
L{'rttnt "Mereka jaditrnn kitab itu lembaran-lembaran

lrertas yang bercerai-berai, mereka perlihatkon
(sebagiannya) dan merelcs sembunyikan sebagian

besarnya."3l4

rarwl riman Aua!: f,; $i +iL ,s$l q6$ di';, S
6if'rli; q;i ,;+(j fr$r"*i{,/fi, txo,o*o,roi, osiapahah

3r4 Al Qurthubi dalanAl Jantt li Aht(an At Qur'an(7137).
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yang menurunkan Kitab [TauratJ yang dibawa oleh Musa sebagai

cahaya dan petuniuk bagi mantuia, hamu iadikan kitab itu

lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai, kamu perlihatkan

[sebagiannyal dan kamu sembunyikan sebagian besarnyu")

Abu Jarfar berkata: Allatr SWT menjelaskan kepada Nabi

Mutrammad SAW, "Wahai Muhammad, katakanlatr kepada kaum

musyrik kaummu yang berkat4 'Allah tidak menurunkan sesuatu pun

kepada manusia'. 
'63-g; 

4,,& aflt 6-SX'$'i i 'siapatrah vang

menurunlran kitab (Taurat) yang dibm,a oleh Musa sebagai cahtya

dan petunjuk bagi manusia'. " Maksudnya catraya dari gelapnya

kesesatan.

qdJi &t "Dan petunjuk bagi manusia," maksudnya penjelas

bagi manusiq yang menjelaskan kepada mereka mana yang hak dan

mana yang batil dari perkara yang terasa musykil dalam un$an agama

mereka.

q;;3 #6 XM "Kamtt iadikan kitab itu lembaran-

lembaran ftcrtas yang bercerai-berai, ftamu perlihatftnn

sebagiannya." Kelompok yang membacanya fr# menjadikan

dhamir nufthathab (kata ganti orang kedua) dalam ayat tersebut

kepada kaum Yahudi, sebagaimana telah kami jelaskan. sedangkan

kelompok yang membacanya U;W-dengan dhamir ghaib ftata ganti

orang ketiga), tafsirannya adalah, ahli kitab tersebut menjadikannya

lembaran-lembaran yang bercerai-berai. Lantas dhamir pada lafazh

qtfkembali kepada'r,*' ;t';' " Lembaran-lembaran yang bercerai-

berai." Maksudnya adalah yang tertulis dalam lembaran. Jadi, mereka

perlihatkan sebagian isi Al Kitab dan menyembunyikan sebagian

besarnya dari manusia. Di antara perkara yang mereka sembunyikan
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adalah berita tentang Muhammad dan kenabiannya, seperti dijelaskan

dalam riwayat-riwayat berikut ini:

13581. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepadaku, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujatrid, tentang firrran Allah SWT, btfut (friil-'"*"i,
(;! "Lembaran-lembaran kcrtas yang bercerai-berai, kamu

perlihatkan sebagiannya. " Bahwa maksudnya adalatt

Yahudi.3l5

13582. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haijaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Ikrimalu (Allatt SWT

menyatakan), "'Wafiai Muhammad, katakanlah, qSJ J:Jf U
sril:;-',-*,;'rf;W-,$ti d$ t3'j ,;i e.ir+ qiit 'siapatrah

yang menurunkan Kitab (Taurat) yang dibawa oleh Musa

sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia, mereka iadikan
kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai,

mereka perlihatkan sebagianrrya'. " Mereka adalatr Yatrudi

ketika menampakkan sebagian Taurat. Mereka sembunyikan

sebagian besarnya, yakni tentang Muhammad SAW serta apa

yang diturunkan kepadanya.

Ibnu Juraij berkata: Abdultah bin Katsir berkata: Aku

mendengar Mujatrid berkata, tentang firman Allah SWT, *fj'^fi;h;
,:Et i'H.t qt:ij "Mereka jadilan kitab itu lembaran'lembaran

lrertas yang bercerai-berai, mereka perlihatkan (sebagiannya) dan

lramu sembunyilan sebagian besarnya, " dia berkata, "Mereka adalatl

3r5 Ibnu Abu Hatim dalam tafsinnya (411343) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al
Masir Q/83).
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kaum Yahudi yang menampakkan sebagiannya dan menyembunyikan

sebagian besarnya. "3 
I 6

rakwil nrman Atlah: f\fr87ai1Y,-{i';1ffi )g H;t
if\ in:;- A i} (Padahat tetah diaiarkan kepadamu apa vans

hamu dan bapak-bapak kamu tidak mengetahai[nyaJ? Katakanlah,

"Altahlah lyang menurunhannyaJ, kemudian biarkanlah mereha

bermain-main dalam keses atanny a)

Abu Jatfar berkata: Allah SWT menyatakan, *Allah SWT

telatr mengajarkan dengan kitab yang diturunkan kepada kalian

perkara yang tidak kalian ketatrui sebelumnya dari para rahib, tentang

khabar orang-orang setelah kalian dan apa yang akan terjadi pada Hari

Kiamat kelak. Juga tidak diketatrui oleh bapak-bapak kalian wahai

kaum mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya SAW dari

kalangan Arab."

Makna tersebut sama seperti yang dijelaskan dalam riwayat

berikut ini:

13583. Al Mutsanna menceritakan kepadakq ia berkata: Al Hajiaj

bin Al Mhhal menceritakan kepada kami, ia berkata:

Hammad menceritakan kepada kami dari Ayyub, dari

Mujahid, tentang lafazh H;t "Padahal telah diaiarkan

kcpada kalian, " yakni kepada kalian orang-orang Arab apa-

apa yang tidak kalian dan bapak-bapak kalian ketatrui.3rT

13584. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada karni, ia berkata: Haiiaj menceritakan

316 lbnu Abu Hatim dalam tafsimya(4fi3AD.
3t7 Ibnu Athilyah dalanAl Muhorar Al Waiiz Ql32l).
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kepadaku dari Ibnu Jurarj, ia berkata: Abdullah bin Katsir

berkata: Ia mendengar Mujatrid berkata, tentang firman Allatrbt
swr, --F:rt; 7, ';6 rfi, ) tI j3;, ,padahat tetah

diajarkan kepadamu apa yang kamu dan bapak-bapak kamu

tidak mengetahui(nya)," Dia berkat4 "Ayat ini untuk kaum

muslim."3l8

Firman Allah SwT, '6tt $ "Katal@nlah, 'Allahlah'. " Ini
merupakan perintah dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW,

agar menjawab pertanyaan yang diajukan kepada kaum musyrik
sesuai perintah-Nya, u,il ,s:Sj t:)'j ei .u.;E \iil +9,i, J:Ji U ,yqf o'Ht qt$ *t; ffrithi "Katakanlah, ,siapakah yang

menurunlran Kitab (Iaurat) yang dibava oleh Musa sebagai cahaya

dan petunjuk bagi manusia, Kamu jadilcan kitab itu lembaran-

I emb ar an lrertas yong ber c erai-berai, kamu perlihatkan (s eb agianrrya)

dan lramu sembunyikan sebagian besarnya."

Jawaban tersebut seperti perintatr kepadanya dalam tempat lain
dT .*4 ini, ;;.i6y' €# Xli fri''';ii 9{y i K;,1,- J 'S

@t-Fi i dK{ -r5 b(6 "xrtokantah, 'siapatmh yang dapat

menyelamatkan lcamu dari bencana di darat dan di laut, yang kamu

berdoa lrepada-Nya dengan rendah diri dengan suara yang lembut
(dengan rnengatakan), "Sesungguhnya jika Dia menyelamatkon kami

dari (bencana) ini, tentulah kami menjadi orang-orang yang

bersythtr. " (Qs.Al An'aam [6]: 63)

d.alam firman-Nya, ':tt $
W- "Katakanlah, 'Allah

Lantas Allah menjawab seperti

@ |'f$'6"i eK i u|' Q

3rt Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya @/3ag dan Ibnu Al Jauzi dalarn Zad Al
Masir (31E3).
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menyelamatkan kamu dari bencana ittt dan dari segala macam

kcsusahan kcmudian ltamu trembati mempersehttukan'Nya' " (Qs' Al

An'aam [6]:6a)

AllahswTmemerintalrkannyabertarryakepadakaum
musyrik,sepertiDiamemerintatrkanuntrrkbertanyatentangorang
yang telah menurunkan kitab kepada Musa sebagai catraya dan

petunjuk bagi manusia' setelah mereka berkata,* V * {b'ff di:(
"Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia' "

Maknatersebutsarrasepertiyangdijelaskandalarrriwayat

berilut ini:

13585. Al Mutsanna menceritakan kepadalar, ia berkata: Abu Shalih

menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah

menceritakankepadakudariAlibinAbuThalhah,dryilb"g
Abbas, tentang firman Allah swT, 'f* 'sfll i$i iiii S
'q4 &) f,t $i' '5, "Katakanlah' 'siapakah yang

merurunkanKitab(Tattrat)yangdibmlaolehMusasebagai
cahaya dan petunjuk bagi marusia',', dia berkata, *Allahlah

yang menurunkannYu'rf 
19

Seandainya dikatakan batrwa maknanya adalatr' ht 1 'ii
ilKatakan, Dialah Allah," dalam bentuk perintah dari Allah-b"p"dl

Nabi agar me,ngabarkan hal itu, maka firman-Nya' 6SX d;';' S
bukanlah mertrpakan pertanyaan kaum musyrik kepada Muhammad

SAW, sehingga lafazh ht f merupakan jawaban bagi mereka' Ia

hanyalah perintah daxi Allatl swT kepada Muhammad agar bertanya

kepada merekao "siapakah yang telah menurunkan kitab? " sehingga

jawaban dari mereka tidak seperti yang digngkapkan oleh Ibnu Abbas

3te 16o, Abu Hatim dalam tafsimya (4t1344),Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir

(i/84), dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil Ql39l)'
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dalam penafsirannya. Jika demikian, maka dibenarkan pula, karena ia

merupakan pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Itulah

pendapat yang karli pilih, berpijak pada penjelasan yang telatr kami

paparkan.

Firman Allah SwT, iiJ g'* A 6t '* "Kemudian,

biarlranlah mereka bermain-main dalam kesesatannya. " Allah SWT

menyatakan kepada Nabi Muhammad, "Biarkanlah kaum musyrik

yang telatr menyekutukan-Ku dengan berhala dan patung. Ini setelatr

engkau mengungkapkan hujjatr kepada mereka, ketika mereka

berkata, 'siapakatr yang menurunkan Kitab (Taurat) yang dibawa oleh

Musa sebagai catraya dan petunjuk bagi manusia,' bersama

jawabannya, bahwa Allahlah yang menurunkannya, yakni ketika

mereka berkata, 'Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada

manusia'."

e:; A "Dalam lcesesatannya," maksudnya adalah,

"Biarkanlatr mereka tenggelam dalam kebatilan dan kekufuran mereka

kepada Allah serta ayat-ayat-Nya. (t;3 yakni menghina dan

memperolok-o1ok.

Itu merupakan ancaman dari Allah SWT kepada kaum

musyrikn. Allah SWT menyatakan, "Biarkanlah mereka bermain-main

watrai Muhammad, karena Aku mengintai di belakang mereka, lantas

Aku akan mencicipkan siksa-Ku kepada mereka jika mereka terus-

menerus dalam kesesatam."

occ
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fr s-yt' ;,+ 6. "fi 
3i3 !r'\i'^{t l'$d'

&'rfi 1','oi6-r;):\'or-i'u5(r"6;Gi{ifl
'btt^>6,frrt

"Dan Ini (N Qrn' ar) ddalah Kitab ytrrg telah krrir'i

atruri<mtydrJgdibqlcahi;nwnbenarlconkitnb.kitabydrrg
(diu;r.uri<ari sebehtrmya dmt agor koril merbelri

puingatan tnpado (peffiiluk) llmmil Qtna (Makl'ah)

dmt or ang. ot arrg y orJg di hilr lingl{cuworffJy o. or (mg- or mtg

y ang befimbn t<epafu admy a kchidupon akhiru tetlr,rt

berhnarrl<epadnuyo (N Qrn'o,/r) ilur' nqel'a selalu

nwrlelilwrosembalryturgrtYo.''

(Qs. Al An'aam 16lz 921

rarrwir firman Allah: '6. 
"51 

ji]i. il'rj; riil trvttJ.,
CfF U; {ifif 

"i6 
fi@on ini [At Qur'anJ adalah kitab vans

telah Kami turunkan yang diberhahi; membenarkan kitab-kitab

yang [diturunhanJ sebelunnya dan agar hamu memberi pertngolan

hepada [penduduhJ lhmtul Qwa [MakhahJ don orang-orang yang

di luar linghungannYa)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT menjelaskan, "Al Qur'an ini

adalatr Htab. Itu merupakan salah satu nama Al Qur'an, dan

sebelumnya aku telatr menjelaskan maknanya secara cukup, sehingga

tidak perlu diulang kembali. Kami juga tetah menerangkan bafuwa

iSit mengandung makna',+:iitA " Yang ditulis.'



SurchAl Aln,aorm

Firman Allah SWT, 'r$ maknanya adalah, *Kami

mewatrytrkannya kepadamu." Kata 3j6 aAurn bentuk '*g a^ri

lafazhzg,Jt.

Firman Allah SwT, ;1'6. 
"51 

3j3 "Membenartran kitab-

Htab yang (diturunkan) sebelumnya.' Allah SWT menjelaskan,

"Kitab ini membenarkan kitab-kitab Allah sebelumnya, yang

diturunkan kepada para nabi, yang tidak menyelisihinya dari sisi

petunjuk dan tujuan."

'q4 r$f)$t "srbogoi cahaya dan petunjuk bagi manusia,"

maksudnya adalatr, *Dialah Allah yang telah menurunkan kitab yang

diberkahi ini, yang membenarkan kitab Musa, Isq dan lairurya. Akan

tetapi Allah SWT mendatrulukan khabar ini, karena telatr dijelaskan

berita tentangnya batrwa ay at-ay at ini bersambungan.

Firman-Nya, !r-r'4 ',^{j {8. t1:6j "Dan ini (At Qur'an)
adalah kitab yang telah Kami turunkan yang diberkohli, " maknanya

adalah, "Demikian pula Kutunmkan kitab-Ku ini kepadamu dengan

penuh berkatr, sepeti Taurat yang Kuturunkan kepada Musa sebagai

catraya dan petunjuk."

Finnan-Nya, 6; gi€irtfi"fi "Dan agar kamu memberi

peringatan kcpada (penfuduk) Ummul Qtra (Mal*ah)." Allah SWT

menyatakan, "Watrai Muhammad, Kami menunrrkan kitab ini yang

membenarkan kitab sebelumnya, agar kamu memberikan peringatan

akan siksa Allah kepada penduduk Ummul Qura, yakni Makkah dan

sekitarnya dari arah Barat atau Timur, dari kalangan yang

menyekutukan Allah dengan tuhan-tuhan mereka, serta menentang

para rasul."

Makna tersebut sama seperti yang dijelaskan oleh ahli tafsir.

t
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Riwayat-riwayat yang menjelaskan makna tersebut adalatr:

13586. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, dia berkata: Abu

shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah

bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhatr,

dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah SWT, {frt lrl 5tA"t6;: 
#i"Agar lamu memberi peringatan kepada

(penduduk) Ummul Qtra (Makkah) dan orang-orang yang di

luar linglatngannya." Maksud lafazh (Jmmul Qura adalah

Makkah. Adapun maksud lafazh orang-orang yang di luar

linglamgannya adalah penduduk kampung dari arah Timur

dan Barat.32o

13587. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dar! bapaknya, dari -Ibnu Abbas, tentang firman

Allah swr, '(L;; #t {ififi S*u""Agar komu memberi

peringatan kepada (penduduk) (Jmmul Qura (Mal*ah) dan

orang-orang yang di luar linglatngannya'" Maksud lata^
(Jmmul Qura adalah Makkah, sedangkan maksud latazh

orang-orang yang di luar lingkungannya adalah seluruh

penduduk bumi.32l

13588. Muhammad bin Abdil A'la menceritakan kepada kami, dia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami,

dia berkata: Ma'mar menceritakan kepade kami dari

Qatadalu tentang firman Allah SwT, €ifi f Sfi "Agar

12o Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya@lBa5\.
32t Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(1111345) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa

Al Uyan(21142).
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lramu memberi peringatan l<epada (penduduk) Ummul

Qura, " dia berkata, *Itu adalatr Makkah."

Diriwayatkan dari Ma'mar, dari Qatadatr, dia berkata, "Telatt

sampai riwayat kepadaku yang menyatakan bahwa bumi

dihamparkan dari Makkah."322

13589. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Said menceritakan

kepada kami daripada kami dari Qatadah, tentang firman Allah SWT, 

"#",t7.t r,t ,f4?l 4,, r--- ,-^*-. 
-^-a^-; ^^-i-ftnlns lzonn)ln$; 6't €ifr (1"^lg* kamu memberi peringatan kepada

(penfuduk) Ummul Qura (Makkah) dan orang-orangyang di

luar linghngannya," Diceritakan kepada kami batrwa

maksud Lafazh (Jmmul adalah Makkah. Diceritakan pula

kepada kami batrwa bumi ini diharnparkan darinya.323

13590. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, dia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada
'k 

-i, dia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari

As-Sudi, tentang firman Allah SwT, $; i;; {;rtfr 3rA"
"Agar kamu memberi peringatan kepada (penduduk) Ummul

Qura (Mal*ah) dan orang-orang yang di luar

linghtngannya," bahwa Ummul Qura adalatr Makkah.

Dinamakan Ummul Qura karena itulatr rumatr yang pertama

kali diletakkan di atas bumi.32a

Sebelumnya kami telah menjelaskan alasan Makkatt

dinaurakan Ummul Qua, maka tidak perlu diulang kembali.

Abdurrazzak dalam tafsirnya Ql57) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil

Ql39l), tanpa menyebutkan sumbernya.
Ibnu Al Jauzi dalam ZadAl Masir (3/85) dari Ibnu Abbas.
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (411345) dan Al Mawardi dalarrt An-Nukat wa
Al UyunQll42).

tzt
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Taknvil firman Allah: &'it :r, (t;5";;,S\"'"i'i'u5$
'r$i- i)6 (orang-orang vang bertunan kepada adanva

kehidupan akhirat'tefi; berinun hepadanya [Al Qur'an] dan

mereka selalu memelihara shalat)

AbuJa,farberkata:AltahSWTmenyatakan,..Barangsiapa

berimankepadaHariKiamatsertamembenarkanpahaladansiksa,
makaiapunberimankepadakitabyangdinrrunkankepadamuwa}rai

Muharrrmad,menetapkanbatrwaiaditunrnkandariAllahSWT.Ia
juga akan menjaga shalat wajib yang Allatr perintatrkan' karena Al

q*'* memberikan peringatan aocaman Allah kepada orang yang

kufur dan bermaksiat kepada-Nya'"

Orang yang mengingkari da" mendustakannya hanyalah orang

yang mendustakan Hari AkhLat, karena ia tidak mengharapkan patrala

daxi Allah sertatidaktakut akan siksa-Nya'

ooo

Av.i d; ovt S 36, 6 W ;t 
"9';4,h{t6 

a
ozr:+fri i2fur 5; x'iiu 3r3fr''J6';'""i;t4 r;-A 4 fi t-'a"i iKgar"?;K'>*
",Ei';b;,f iyzlE ;Kerfi o(i 6;ii'A1

i'rlF*4{);";"'??'
,,Dan siapat<ah yar.gtebih zlslirn dmipada orutg ydr'g

rnenhnt lu:drrstrrf," terhada\ Ntah atfii y olrrg bqlatn'

'Telah diwalryul<rrrtl<epadf, sdlo." pddahal tidak ddf,
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diwalryul<mr sesuaht, purt l<epadmyao dar. orang yarrg

bqloltar'Saya al<iln fiJerwrunl<mr seputi a\a yarrg

ditururl<onAllah'.Alfrrrgkahdahsyanuyasekirarryal<mrnt
rnelilwt di waktu orong-onmg yang zlwlhnbqada ilala'rrt

tel<nnflrr sal<rahtlmmft, sedmtg Para nwlail<at menrulul
ilengan tanganrry a, ( santbil b ql<ata),' Kehtmkmilah

nyawunJu', dihorri inil<arw dibalas ilmgan siksa ydrJg

sarrgat mengfuinal<m4 lrarena l<snw selalu mmgatal<mt

arhadap Allah (pel:l<atam) yong tidakbenm dm (lcmeno)

lranu selalu menyortongl@rJ dlri terhadap dyat ayat Nya."
(Qs. Al An'aam [6]: 93)

rakwir [rT1o Anah: 

"; 
J6 31 6t${ iF ,;fr ,h{g a

"A'il-c 
jr3fu J6, ,;;li; ,fiyi-{; 'lyr""" srapa*an yang tebih

zhalbn daripada orang yang membuat kedustnan terhadap Allah
atau yang berkata, "Telah diwahyukan kepada sayaro padahal tidah

ada diwahyukon sesuatu pun kepadanya, dan orang yang berhata,

'Saya akan menurankan sepeni apa yang diturunkan Allah.')

Abu Ja'far berkata: Allah SWT menyatakan, * fi g.;
(S;t :F $ "Dan siapakah yang lebih zhalim daripada orang

yang membuat kcdustaan terhadap Allah," maksudnya adalah,

"Siapakah yang paling salah ucapan dan paling bodoh perbuatan?"

Firman Allah SwT, 6S;'t iF {fr qh "Daripada orang

yang membuat kcdustaan terhadap Allah, " maksudnya adalatr orang

yang berbuat dusta atas nama Allah, ia mengaku Allah SWT telah

mengufusnya sebagai seorang nabi dan rasul, sementara

pengakuannya itu batil dan ucapannya itu dusta.

I



TdfsirAdr.:Ihrttti

Ini merupakan pelecehan dari Allatl SWT kepada kaum

Arab, dengan menyatakan mereka sebagai orang bodoh

ketikaAbdulla}rbinSa'adbinAbuSarahdanAlHanafi
.usaitamah menentang Nabi SAW; salah seorang di antara mereka

sebagai nabi, sementara yang lain mengaku telah membawa

yangdibawaolehRasulullahsAw,danmenalikanrryadariNabi

rammad sAw. Itu semua hanya perkataan dusta atas nama Allah.

Ahlitafsirberbedapendapattentangmaknatersebut.

Pertama:Sebagianberpendapatsepertiyangtelatrkami
ungkapkan.

Merekayangberpendapatdemikianmenyebutkanriwayat

berikut ini:

13591. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Ikrimah, tentang firman Alreh

;;;; ;;A dt'JLr?3 JG sl (S ;n'& {rt *'t6 a
lil "Donitapakah yang lebih zhalim daripada orang yang

membuat kcdustaan terhadap Allah atau yang berkata'

'Telahdiwatryukankcpadascya',padahaltidakada
diwahyllwn Sesuatu pun lrepadanya,', ia berkata, ..Ayat ini

turun berkenaan dengan Musailamah, saudara bani Adi bin

Hanifah, dalam sajak yang diungkapkan, serta perdukunan

yang ia lalnrkan."

Firman Altah swr, '5i'itu J4 3fu 36 ';t "Dan orang

yang berlrata, ,Saya akan menurunkan seperti apa yang diturunlran

Allah,." Ayat ini turun berkaitan dengan Abdullatr bin sa'ad bin Abu

Sarah, saudara bani Amir bin Luay. Dia pernatr menulis untuk Nabi
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SAW. Di antara yangdi-imla-kankepadanya adalah lafazh, "# "ii,
lantas ia menulisnya"(+)3'fi,k" rdian dibacakan kepadanya ini dan

ifu. Ketika dia merubahnya, dia berkata, "Ya, sama. Kemudian dia
keluar dari Islam (murtad) dan berjumpa dengan kaum euraisy.,, Dia
berkata, "Lafazh & iF telah turun kepadanya, lalu aku
merubahnya. Kemudian aku membacakan apa yang telatr aku ubah.

Aku berkata: ya, sama!" Kemudian ia kembali kepada Islam setelah

penaklukan kota Makkah, yakni ketika Nabi SAW singgatr di Marr.325

Kedua: Mengatakan bahwa ayat tersebut khusus turun kepada
Abdullah bin Sa'ad.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

13592. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, dia
berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, dia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari
As-Sudi, tentang firmap Allah qlfr, 5l:F t;;,6 *fi g.;
""tj At-'dP| Oy'.rJ J6 t (i{"oo, siapatrah yang tebih

zhalim daripada orang yang membuat kedustaan terhadap
Allah atau yang berkata, 'Telah diwahyukan kcpada saya,,
padahal tidak ada diwalqtukan sesuatu pun kepadanya.,'
Sampai firman-Nya, gfit A(i <;;* "Kamu dibatas
dengan siksa yang sangat menghinalran," dia berkata: Ayat
ini turun berkaitan dengan Abdullah bin Sa,ad bin Abu
Sarah. Ia masuk Islam dan menjadi juru tulis Nabi SAW. Jika
di-imla-kankepadanya t4? tibt, maka dia menulisnya rl{p

3E Asbab An-Nuzul karya Al wahidi frral. 122,123), Ibnu Al Jauzi dalatrr Zad Al
Masir Ql86), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al uyun (21143), dan Ibnu
Athiyyah dalamAl Muharrar AI Wajiz Q1322).
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W , dan jika dr-imta-t*at kepadanya W tt:)? maka ia

menulisnya W W. Lantas ia ragu dan kufur.

Dia juga berkata, "Muhammad telatr diberikan wfrYu, maka

aku pun demikian, dan seandainya Allatr yang menunrnkan

aku, maka aku pun menunmkan seperti yang Allalt

turunkan."

Mrrtrammad berlcata, W W , maka aku berkata: Q,b

W. Lalu ia bergabung dengan kaum musyrikin, dan

memfitnah Ammar, dan Jabir pada Ibnu Al Hadhrami atau

Bani Abdid Darr, Quaisy pun menangkap mereka dan

menyiksa sehingga mereka kafu, dan telinga Ammar pun

sobek hari itu. Selanjutnya Ammar pergi menghadap Nabi

SAW dan mengabarkan apa yang dialaminya juga kelufuran

yang mereka berikan, lantas Nabi SAW enggan untuk

mengurusinya, dan turunlah firman Allah SWT tentang Ibnu

Abu Sarh, Ammff dan para satrabatnya, 'U ;& "-""u ,;
'4- ; t#; t tj! ";4p)':,,3i3 ;ru ii J y:.*'L-l, v'
3L Fi "Brrongriapa yang kafir kepada Allah sesudah

dia berimon (Dio mendopat kemurkaan Allah), kccuali orang

yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam

beriman @ia tidok berdosa), akan tetapi orang yang

melapangkan dadanya untuk kekaliran...." (Qs. An-Nahl

[16]: 106)

Orang yang terpaksa adalah Ammar dan para satrabatny4

sedangkan yang melapangkan dadanya trntuk kekafiran adalatr Ibnu

Abi Saratr.326

326 Al Mawardi dalan An-Mttn wa Al Uyun Qll44) secara ringkas.
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Ketiga: Berpendapat bahwa yang berkata, "Telah diwahyukan

kepada saya," padahal tidak ada diwatryukan sesuatu pun kepadarLya,

adalatr Musailamah Al Kadzab.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

13593. Bisyr bin Muadz menceritakan kepada kami, dia berkata:

Yazidbin Zurai menceritakan kepada kami, dia berkata: Said

menceritakan kepada- kami dari Qatadah, tentang firman

Alah swr, -u, jr\fuie ;6k' AyGd; Uylri36 6t'X 
iit "Atau yong berkata, 'Telah diwahyukan kepada

scya', padahal tidak ada diwahyukan sesuatu pun

lrepadanya, dan orang yang berkata, 'Scya aknn menurunkan

seperti apa yang diturunkan Allah'. " Diriwayatkan kepada

karrri bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan

Musailamatr.

Diriwayatkan pula bahwa Nabiyullatr SAW pernah berkata,

"Alan bermimpi ada dua gelang emas di tanganht, keduanya

memberatkanlat dan membingungkanht. Lantas diwahyukan

lcepadaht agar meniupkannya, maka aht pun meniupkannya,

lalu kcduanya hilang. Kemudian aht menalcwilkan mimpi

tersebut, balrwa maksudnya adalah dua orang pendusta pada

tnasa aht masih ada, yaloi pendusta Yamamah Musailamah

dan pendusta Shan'a Al Ansi, atau dikenal dengan sebutan

Al Aswad."327

13594. Mutrammad bin Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

327 AlBukhari dalan At-Ta'bir (l$a\dan Muslim Mlan Ar-Ru'ya Q2).
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dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang finnan Allatl SWT' 'g';
l* ALA{|'{y"Tdrh diwahvukan kepada sava' Padahal

tidak adi diwahyulan sesuatu pun lrepadanya," dia berkata,

"Ayat ini turun berkenaan dengan Musailamah'"328

13595. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzak mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

mengabarkan kepada kami dari Qatadatr -{engan tambatran:

dan Az-zulhr. mengabarkan kepadaku- batrwa Nabi SAw

bersabda, "Ketika tidur aht bermimpi ada dua gelang emas

di tanganht yang memberatlanht. Lantas diwahyukan

lrepadaht agar meniupkannya, maka aht pun meniupkannya,

dan hilanglah kcduanya. Lantas aht menalcwilkannya, dan

ternyata itu adalah si pendusta Yamamah dan si pendusta

Shan'a Al 'Ansi-"32e

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling tepat J"93tT t
"t tr c.s;r'& {ii tkami adalah, Allah SWT berfirman Jti

i7:1 ,* tii| z";liru'JG tr C.S;t'& {it;h?6;laauu 4uolul, rulqr u It r vvr^sl"4' v' J --.- --- e Y /l-

",fj ALA ?i UL',?-i "Dan siapapah vang lebih zhalim daripada

'orang yoig *r*buat kedustaan terhadap Allah atau yang berftata,

'Telah diwahyulcan kepada soya', podahal tidak ada diwahyukan

s e suatu pun kepadanYa. "

Tidak ada perbedaan pendapat di antara ulamq batrwa Ibnu

Abu Sarah termasuk orang yang berkat4 "Aku telatr berkata seperti

yang dikatakan oleh Muhammad." Dia murtad dari Islam dan

Takhrij haditsnya telah dijelaskan sebelumnya, dan Al Mawardi menuturkannya

dalarn An-Nulcat wa Al Uyn dari Qatadah Qll43).
Tak:Itrij haditsnya telah dijelaskan sebelumnyq dan Abdurrazzak

menuturkannya dilam tafsir Ql58). Al Baghawi menuturkannya dalam Ma'alim

At-Taruil (21392).

32t

379
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bergabung dengan kaum musyrik, maka tidak diragukan lagi bahwa

ucapannya itu merupakan kedustaan atas nama Allah SWT.

Tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama batrwa

Musailamah dan Al Ansi adalah dua orang pendusta yang berdusta

atas nama Allah, batrwa Allah telah mengutus keduanya sebagai nabi.

Masing-masing berkata, "Allah SWT telah mewatrytrkan kepada

mereka," padatral itu merupakan perkataan dusta.

Jika demikian, maka setiap orang berkata, *Allah telah

mewatryukan kepadaku," padahal perkataannya hanyalatr dusta,

karena Allah SWT sama sekali tidak mewatryukan kepadanya, masuk

ke dalam ayat tersebut, baik pada zaman tersebut atau yang lain.

Adapun masalah awal turunnya ayat tersebut, bisa saja karena

sebagian di antara mereka" atau karena mereka semua, atau yang

dimaksud kala itu adalah sebuah kaum musyrik Arab, karena yang

mengatakan demikian adalah sebagian di antara mereka akan tetapi

mereka tidak mengingkarinya. Allah SWT lalu mencela dan

mengancam mereka dengan siksa karena mereka tidak

mengingkarinya, terlebih mereka mendustakan Muhammad serta ayat-

ayat Allah. Allah SWT berfirman, "Siapa yang lebih zhatim daripada

orang yang mengaku kenabian atas namaku dengan kedustaan. Juga

yang berkata, 'Allah telatr menurunkan wahyu kepadaku', padahal

tidak ada wahyu yang ditunrnkan kepadanya. Juga mereka yang

berkata, 'Allah SWT sama sekali tidak menunurkan sesuatu pun

kepada manusia'. Perkataan mereka yang pertama kontradiktif dengan

perkataan yang kedu4 mendustakan apa yang terjadi dan menafikan

apa yang ada Jika orang berpikir dan merenungi hal itu, maka ia akan

mendapati batrwa pelakunya adalah orarlg yang tidak berakal.
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Diriwayatkpn dari Ibnu Abbas, ia berkat4 tentang firman-Nya,

X 'ii 11 Ji 3fi i6 i/, "Dan orang yang berkata, 'srya akan

menurunlran seperti apa yang diturunkan Allah, " seperti dijelaskan

dalam riwayat berikut ini:

13596. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari.Ibnu Abbas, tentang firman

Atlah swr, f ill1 ii 3fr 'JG {, "Dan orans yans

berkata, 'Saya akan menurunkan seperti apa yang

diturunkan Allah'," ia berkat4 "Jika mau maka dia akan

mengatakannya seperti itu. Yakni syair."330

Sepertinya Ibnu Abbas menafsirkannya dengan ungkapan

tersebut, batrwa makna ayat adalah, "Aku akan menurunkan syair

seperti yang diturunkan oleh Allah SWT." Demikian pula pepafsiran

As-Sudi, dan aku telatr menuturkan riwayat darinya.

Takruil firman Allah: ;;fi ** i.6;+Ai ,LTs; i;
'PA f;; 4SlfrYri'^<431i (sekiranya kamu metihat di

waktu orang-orang yang zhalim berada dalam tekanan

sahratulmaut, sedang para malaihat nemukul dengan tangannya,

[sambil berkataJ, oKeluarhanlah nyawamu')

Abu Ja'far berkata: Allatr SWT menyatakan kepada nabi-

Nya, "Wahai Muhammad, seandainya engkau melihat ketika kematian

dengan sakaratnya menekan orang-orang zhalim yang telatr

menyekutukan Allah, yang berkata, 'Allah tidak menurunkan sesuatu

"o fbnu Abu Hatim dalam tafsirnya(4/1347).
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pun kepada manusia'. Atau yang berdusta atas nama Allah dan

berkata, 'Allah SWT telatr mewahyukan kepadanya, dan tidak kepada

yang lain.' Serta yang berkata, 'Aku akan menurunkan seperti yang

Allah turunkan.' Kala itu mereka menyaksikannya, sementara

sakratulmaut telah menutupi mereka. Perintah Allah turun kepada

mereka, dan tibalah ajal mereka. Kala itu para malaikat

memanjangkan tangannya dengan memukul wajatr dan punggung

mereka, seperti yang difirmankan oleh Allah dalam ayat lain, ,IK
Wt ri3l,6$;@ Fjq:,y#;3 ojr*_2KEst'A:t; r';,

,'<$'2 liH';tl 5U X' Bagaimanakah (kcadaan mereka)

apabila malaikat mencabut ny6t,a mereka sercrya memuhtl-muhtl

mulra mereka dan punggung mereka? Yong demikian itu adalah

lrarena sesungguhnya mereka mengihtti apo yong menimbulkan

lremurlraan Allah dan karena merela membenci keridhaan-Nya'. (Qs.

Muhammad [a7l: 27-28) Para malaikat itu berkata, 'Keluarkanlatl
jiwa kalian'."

'ctt;it adalatr bentuk jarnak darilit, dan :F $ 'a;o asa

maknanya adalatr sesuatu yang membanjiri yang lain sehingga

menutupinya. Misalnya perkataan seorang penyair,

)Ut )t Jqtik6. |ttyt4t,y 
d-'f,,3

"Tidak ada yang merryelamatkan dari barryalvrya (pasulcan musuh)

lcecuali terus berperang atau lari."33l

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang hd itu seperti berikut

ini:

13597. Al Qasim menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

33r Bait ini terdapat dalam Al Aghani (15/93).
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kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abbas berkata,

tentang firman Allah SWT, Sfi **,t6t^)f';i i;uli3
maksudnya adalah sakaratul maut'332

13598. Diceritakan kepadaku dari Al Husain bin Al Faraj, ia berkata:

Aku mendengar Abu Muadz berkata: ubaid bin sulaiman

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Ad-

Dhatthak berkata, tentang firman-Ny", *Ai 9# e, yakni

dalam sakrahrlmaut.333

Firman Allah SWT, t[-)fi Wt JaLi. artinya adalah para

malaikat memanj angkan tangan-tangannya'

Para ulama berbeda pendapat tentang alasan para malaikat

memanj angkan tangannYa.

Pertama: Sebagian ularna beerpendapat seperti yang kami

katakan.

Riwayat yang menjelaskannya adalah:

13599. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah

bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyatt

bin Shalih menceritakan kepada kami dari Ali bin Abu

Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Ny4 ,L-8; ij
45 YrE (.i?;i3r' *fi "# 

g6':r)$i "sew,onvo

lramu melihat di wabu orang-orang yang zhalim berada

dalam telcanan sabatulmaut, sedang para malaikat memuhtl

dengan tangannya," dia berkata, "Ini terjadi dalam kematian.

3?2 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(4l3al.
333 Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (3181) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya

(4n347).



Al basthu adalatr memukul, para malaikat memukul wajah

dan punggung mereka."334

13600. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapaklu menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman

Auah swr, 
"KlArt 

$fi "* i.6;+f.Jt ;y-ui 5i
,+r1 l-rbc. "sekiranya lamu melihat di waldu orang-

orang yang zhalim berada dalam tekanan saltatulmaut,

sedang para malaikat memukul dengan tangannya," dia

berkata, 4fi ftl"i i<1t:t3 maksudnya adalatr, para

malaikat memukul wajatr dan pr.rnggung mereka, sementara

orang-orang zhalim ada dalam tekanan kematian, dan para

malaikat mencabut nyawa mereka."335

13601. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, ia
' berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhat menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Sudi, tentang frman-N yq ;#i ftlf"i r^<43:ti 
, bahwa

maksudnya adalah memukul mereka.336

Kedua: Berpendapat batrwa para malaikat memanjangkan

tangan mereka karena membawa siksa.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

SwahN Atlaam

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (411347) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al
Masir (3/87).
Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (3187).

Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil (21393).

334

335

336
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13602. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu

Khalid Al Ahmar menceritakan kepada kami dari Juwaibir,

dari Adh-Dhahhak, tentang firrn*-Nvq lltb|. 2^K$Oft

-4-**), ra berkata' "Yakni dengan membawa siksa'"337

13603. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Zubair

menceritakan kepada kami dari Ibnu Uyainah, dari Ismail bin

Abu Khalid, dari Abu Shatih, tentang firman'Nya" iKlOft

4$trftL l,Yakni dengan siksa'338

Ketiga: ulama natrwu Kufatr berpendapat batrwa PaIa

malaikat memanjangkan tangan mereka untuk mengeluarkan jiwa

oran g-oran g zhalim itu.33e

Jika ada yang berkata bertany4 "Apa alasan firman Allah

SwT, '# 
f;; 'Keluarpanlah nyau,'amrz', padatral jiwa

manusia dikeluarkan dari badan mereka oleh Rabb sekalian alam?

Bagaimana orang-orang kafu diperintahkan untuk mengeluarkan

nyawa mereka, karena jika demikian, maka yang mengeluarkan nyawa

dari dfui manusia adatah mereka sendiri?"

Jawab, ..Maknanya tidak seperti yang engkau patrami, karena

itu merupakan perintatr dari Allah SWT melalui lisan para malaikat

yang diperintatrkan untgk mencabut nyawa mereka, agar mereka

melakgkan tugas dengan menempatkan roh tersebut pada tempat yang

telatr Allatr sediakan."

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (411348) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa

Al UyunQll44).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya@11348).
Al Farra dalan Ma'ani Al Qar'ot (11345).

337

33t

339



Swah N Atlao,m

Takrril firman Allah: 'tJfi $gs;fi ar:i 5;r i$l
i,;tF* .e{-ti'e'8t "+fi ;? ;l' :F @i hari ini kamu dibatas

dengan silsa yang sangat menghinakan, karena kamu selalu

mengatakan terhadap Allah [perkataanJ yong tidak benar dan

[karenal kamu selalu tnenyombongkan diri terhadap ayat-ayat-Nya)

Abu Ja'far berkata: Ini merupakan berita dari Allah SWT

tentang perkataan para utusan yang ditugaskan mencabut nyawa

orang-orang kafu itu. Allah mengabarkan bahwa mereka berkata

kepada jasad-jasad orang kafir, 'Keluarkanlatr jiwa-jiwa kalian

menuju murka dan laknat Allah SWT, karena kalian akan dibalas atas

kekufuran kalian, kebatilan ucapan kalian, perkataan kalian 
-bahwa

Allah mewahyukan kepada kalian, tidak kepada yang lain-
,pengingkaran kalian 

-bahwa 
Allah SWT menurunkan wahyu-Nya

kepada manusir-, serta atas keangkuhan kalian yang tidak tunduk

dengan perintah Allah dan Rasul-Nya'."

,fi 6l'i "Siksa yang sangat menghinakon," maksudnya

adalatr siksa neraka Jatranam yang menyiksa dan menghinakan

mereka, sehingga mereka memandang kecil dan hina diri mereka.

Makna tersebut sama seperti yang dijelaskan dalam riwayat-

riwayat berikut ini:

13604. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Sudi, tentang firman Allah SWT, ,ilI 4(i, batrwa

maksudnya adalatr siksa yang menghinakan mereka.3a0

3{ Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(411348).
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13605. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu-Jruaij, tentang firman Allah SWT' fgf
Ei/j at:S <;* ,,Di hari ini kamu dibalas dengan siksa

yangsangatmenghinakan,,'iaberkata,..Maksudnyaadala}r

siksa yang menghinakan di aktrirat akibat perbuatan yang

kalian lal$kan datrulu."3al

Orang Arab, jika bermaksud dari lafazh 9;ff adalah

kehinaan, maka mereka melafalkannya dengan huruf fta berharakat

dhammah. Sedangkan jika bermaksud kelembutan dan keringanan,

maka melafatkannya dengan huruf fta berharakat fathah' Misalnya

uslt 9* ,P,l yang artinyq "Dia orlng yang ringan biayanya'"

Demikian puU r'mari-Ny u,6i ,6"1i S '"#- 6-5i *(alah)

orang-orang yang berialan di atas bumi dengan rendah hati dan

apabila orang-orang iahil menyapo mereka, mereka mengucapknn

Irata-lrata (yang mengandung) keselamatan"' (Qs' Al Furqadn [25]:

63) Maksudnya adalatr dengan lembut dan penuh ketenangan.

Contoh lainnya yaitu perkataan Al Mutsanna bin Jandal Ath-

Thahawi berikut ini,

';* *t y aftt; i?l'F .t-i';";t'tt>-.Jrr.

,, Menghilangkan hari-hari, merefta menghilangftan ftchtatannya

dengan tenang, daniitra sudah tua maka dia meniadi lemah."

Demikian pula perkataan seorang penyair berikut ini,

66 u iyebl sq: t uu t ):at',i! r3#

34r Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (3/87) dari Ibnu Abbas'
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"Tenanglah, masa tidak bisa mengembaliftan apa yang telah berlalu,

janganlah kalian hancur di ieiak orang yang telah mati-"342

Setain itu, ada yang dihikayatkan dengan hrrrakatfathah, akan

tetapi mengandrurg arti kehinaan, misalnya yaitu yang diungkapkan

dalam bait Amir bin Juwain berikut ini,

ti J'f *,*t* o-At ofi ,t-iJt',i*-

"Menghinalcon jiwa, dan kehinaaniiwa dalam perkarayang dibenci

adalah lebih mahal. "3a3

Yang lebih dikenal datam ucapan mereka adalatr mengandung

makna kehinaan jika berharakat dhammah, seperti dalam perkataan

Dzul Ushbu Al Udwani berikut ini,

)it ,p d;f rtlgt ,-f'; yr-r..;i 6ei=lt .-.;r

" Pergilah, ibuht bukan pengasuh wanita yang 
::dong 

hamil, tidak

pula membiarkan kehinaan. "3u

Jika mengandung makna kelembutan, maka dengan hwuf ha

berharakat fathah.

ooo
Kami tidak mendapatkan bait ini. Jandal bin Al Mutsanna Ath-Thahawi dari

Tamim, ia hidup sezaman dengan Ar-Rai yang meng-iija-nya karena nisbatnya

kepada Thahiyyah, yakni kakeknya. Dia wafat pada tatrun 90 H (709 M).
Al A'lam (21140).
Bait ini terdapat dalarn Sirah lbnu Hisyam (1/39), Mu'jam Masta'jom (1398),

dan A l-L i s an (entri : itg).
Bait ini terdapat dalam Diwan Al Khansa, dari qasidah yang berjudul Imma
'Alaiha wa Imma Laha. Dia mengungkapkannya untuk meratapi saudaranya

Shakhar. Ada juga yang mengatakan tentang Muawiyah, ketika ia dibunuh oleh

bani Murrah.
Riwayat yang ada di dalam diwan berbeda dengan dengan riwayat tersebut.

Lidnat Ad-Diwan (hal. 121).
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'#;v, 
Fi; ti i;w K {,$ 931 iii

'fi '#lii'{ffi iKa 6 6;:?;b i5'
'e{s#r$-&-Jfr,e?*-&-

z ))'7
tS9:o7

" D an s esangguhny a l<fr nau dot*rg lnp odo Kani sendiri -

sendiri sebagafunanal<anw Karni ciptal&n paila rntlarrya,
dnrJl,anw tingall,an ilibelal<mgnu (di duria) apd yang

telah Kmni lr$ur.ial<ntt kcpadanw; ilm l<an,li tiada melihnt
besqtarrru perrn;belri rydtaat yarrJgl<f,iTtu arrggap bahwa

mqelca iat selcuat-selcutu Tuhmt di mfiaral<a:nru. Sunggzh
telah tr'rpua,rslah (pqtalian) arfiaral<f,ittu dan telah Wop

dmipada l<f,ittu apa ya'lrg dalwlu l<f,rtu ornggap (sebagai

selc*n, Allah)."

(Qs. Al An'aam 1$l:941

rarrwl nrman Arlah: €i; ii i;\ W K {;$ ('i3i" i{i
?# ift '#, E foi ,ounssrhryo kamu datang kepada

kami sendiri-sendiri sebagaimana kamu Kami ciptakan pada

mulanya, dan kamu tinggalhan di belahangmu [di dunial apa yang
telah Kami haruniahan kepadamu)

Abu Ja'far berkete: Ini merupakan berita dari Allah SWT

tentang perkataannya pada Hari Kiamat kepada orang-oftrng yang

menyekutukan Allah. Allah mengabarkan batrwa Dia akan berkata

kepada mereka kala itu, "Kalian datang kepada kami sendiri-sendiri

I
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-maksudnya 
sendiri-sendiri tanpa harta, tanpa istri, tanpa teman, juga

serta sesuatu yang telah Allah karuniakan kepada ftall41-."

;i ilt W K "srbogoimana kamu Kami ciptakan pada

mulanya," maksudnya adalah dalam keadaan telanjang tak beralas

kaki, seperti ketika mereka dilahirkan, dan seperti ketika Allah SWT

menciptakan mereka dalam perut ibu, tidak memiliki sesuatu yang

bisa dibanggakan.

&if -"*pakan bentuk jarnak dari kata 3i, seperti yang

dikatakan oleh Nabigah bani Dzibyan, berikut ini,

)lt )tbt ?b*! fAt s)v brd ,;;;;r,;.*t n
"Karena tanda di Wajrah kaki-kakinya berwarna hitam dan putih

putih perutnya bagaikan pedang Ash-Shaqil. "3a5

Diungkapkan dalam bahasa Arab, 3i aan lij, seperti 'rr) ,

Vi, dN "*s, sebagai bentuk mufrad dari kata i6j\i. Terkadang

dijamakkan ke dalam bentuk !t7t, seperti !e!, atau seperti

perkataan syair berikut ini,

+t*,iii">i ,!*, ,s''t-) ^;t1'ri* O.,llt ?t:;t 6;
"Kamu melihat lalat-lalat hijau di oro, ,*uryo, satu-satu, dan dua-

dua, yang dijadikan pingsan oleh suara htda."346

Bait ini terdapat dalam Diwan An-Nabighah, dari qasidah panjang yang
bedudul Ya Dar Mqtyah, qasidah yang memuji An-Nu'man dan memohon
maaf kepadanya atas perbuatan Al Minkhal Al Yasykari dan kedua anak

Q,uraih, lalu dia pun membebaskan diri dari fitnah mereka. LthatAd-DiwonQral.
3 l).
Bait ini terdapat dalam Ma'ani Al Qar'an karya Al Farra (1D55) dan Al-Lisan
(entri: l).
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Yunus Al Jurmi 
-seperti 

diriwayatkan darinya- pernatr

berkata "Lafa^ 3rj merupakan bentuk jarnak dari 3i, seperti lafazh

?i,,yffiEmerupakan bentuk mufrad durir!.D"emikian pula dlr'slr aan

9ri,. Diungkapkan dalam batrasa Arab, il ,ytt d* i.,i 'allr, yang

artinya seseorang yang tidak memiliki saudara. Mudhari dan

mashdar-rrya yaitu, tS'tJ i7;-, maksudnya adalah 5ifr lmenyendiri),

dar i s im fail -ny ayaitu 3.1ri.'

13606. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Zud berkata:

Amr mengabarkan kepadaku, Ibnu Abu Hilal menceritakan

kepadanya, bahwa dia mendengar Al Qurazhi berkata:

Aisyatr -istri Nabi SAW- membaca firman Allah SWT,

i, iJWK{;$(;Y-,'iii "Don sesungguhnva tromu

datang kepada Kami sendiri-sendiri sebagaimana komu

Kami ciptalan pada mulanya." Aisyah lalu berkata,

"Oh...bagaimana dengan auratnya? Lelaki dan wanita

dikumpulkan semuanya, apakah masing-masing melihat aurat

yang lain?" Rasulullah SAW lalu bersabda, "Setiap orang

sibuk dengan urusannya masing-masing, kaum pria tidak

melihat wanita, demikian pula wanita, tidak memperhatilun

kaum pria. Mereka sibuk dengan trusannya masing-

masing."347

Firman Allah swr, iZ,rl i6i';<n{rV, 3?i; "Dan tramu

tinggalkan di belakangmu (di dunia) apa yang telah Kami karuniakon

kepadamu," maksudnya adalah, *Wahai kaum, kalian meninggalkan

3'7 Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalan Al Janaiz (2085, 2084), Al Hindi dalam

Karu Al (Jmmal (38951, 38952), dan Al Haitsami dalam Majma' Az- Zawaid
(r0t332).
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apa yang Kami karuniakan kepada kalian di dunia, yang dengannya

kalian membanggakan diri, lantas kalian tidak membawanya."

Ini adalah celaan dari Allah SWT kepada kaum musyrik ketika

mereka berbangga diri dengan harta mereka di dunia. Apa yang kalian

berikan kepada orang lain, dalam batrasa Arab dikatakur,'ti| "Kamtt

telah memberikannya."

Dinngkapkan dalam batrasa Arab, )rEJt lSllSW tr+1t Se ,

yang artinya orang yang sangat dermawan. Isim fail-nya yaifi, J3.9,
misalnya dalam perkataan Abu Najm berikut ini,

)A,)"'n a;li:tii ,Y-rt'H-'r"eLl
" Dia memberi, tidak bakhil juga tidak dibakhili dengan pundak yang

be s ar, merupalan lwrunia Allah. "3a8

Diriwayatkan bahwa Abu Amr bin Al Ala melantunkan bait

Zuhak dengan berkata,

trf;-t):$ ol) til tfd- ot: tjri. Jcrt ;&- o\qa
"Di sana, jila harta mereka dipinta, *r* maka mereka *r*brrinyo,

dan jila mereka dipinta, maka mereka memberi.

Jika mereka bermain judi, maka mereka melahtkawrya dengan

kctat. "349

Bait ini terdapat dalam diwan-ny4 dari qasidah yang berjudul Al-Lamiah,
qasidah yang memuji unta berpunuk besar. Lihatl d-Diwan (hd. 208).
Bait ini terdapat dalam diwan-nya yang berjudul Hum Khairu Hayyin min
Ma'ad.Ia memuji Sinan bin Abu Haritsatr Al Marii. Lihat Ad-Diwan (hal. 62)
dengan redaksi, tjS)€-i b; yatcni untanya dipinjam untuk diambil susunya.

Lrhat A d- D iw an (hal. 62).

3'lt

319
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Makna tersebut s.rma seperti yang diungkapkan oleh ulama

tafsir.

Riwayat yang menjelaskan makna tersebut adalatr:

13607. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ahmad bin At Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

sudi, tentang firman-Nya, '#; V €j, "orn kamu

tinggalkan....aPa yang telah Kami karuniakan kcpadamu,"

batrwa maksudnya adalah harta dan bujang. 'Lrt{y if,s "Dr

betatrang kalian," maksudnya adalatr di dunia.3so

Talrwilf imanAllah:'&;#1'tr)'rii{*:fr ,'!r<At;C;
ffi @an kami tiada melihot besertamu pemberi syafaat yang

kamu anggap bahwa mcreha itu sekutu-sekutu tuhan di antara

kamu)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT menyatakan pada Hari

Kiamat kepada orang-orang yang menyekutukan-Ny4 "Kami tidak

melihat para pemberi syafaat yang kalian anggap mereka akan

memberikan syafaat pada Hari Kiamat."

Diriwayatkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan tentang

ucapan An-Nadhar bin Al Harits, "sesungguhnyaLalla dan Uzza akan

memberikan syafaat di sisi Allah pada Hari Kiartat."

Ada juga yang mengatakan batrwa itu merupakan perkataan

semua penyembah berhala.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan makna tersebut adalatr:

3$ Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (a/1350).
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13608. Muhammad bin A1 Husain menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan ke-pada kami dari As-

Sudi, tentang firman Allah SwT, 'r$r'{#'&< g;C;

Wi, '&-'#1 '# "Dan Kami tiada melihat besertamu

pemberi syafaat yang kamu anggap balwa mereka itu

sehttu-sehttu tuhan di antara kamu," bahwa maksudnya

adalah, "Kaum musyrik berkata, 'Kami menyembah berhala

karena mereka (berhala-berhala tersebut) akan memberikan

syafaat di sisi Allah'. Tuhan-tuhan itulah yang mereka

jadikan sekutu."3sl

13609. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: AI Husain

menceritakan kepada kami, dia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku, ia berkata: Ibnu Juraij berkata: Al Hakam bin

Aban mengabarkan kepadaku dfii Ilaimah, ia berkata: An-

Nadhar bin Al Harits berkata, "Latta dan Uu,a akan

memberikan syafaat kepada kami." Lantas turunlah firman

Auah swr, ffir'&;#1 'F'tii{#'& t; C;

"Dan Kami tiada melihat besertamu pemberi syafaat yang

kamu anggap bahwa mereka itu sehttu-sehttu tuhan di

antara kamu."352

Takwil liman Atlah: '$e .1ijgt'&'Jfr te
6;3j (Sungguh telah terputuslah [pertalianJ antara kamu dan

3sr lbid.
3s2 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (411350) dan Ibnu Athiyyah dalatt Al

Muharru Al WajizQBz$.
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telah lenyap daripada kamu apa yang dahulu kamu anggap [sebagai

sekutuAllahJ)

Abu Ja'far berkata: Allah swT mengabarkan tentang

ucapan-Nya pada Hari Kiamat kepada orang-orang yang

menyekutukan Allatr, '& 'Jfr t6 "sungguh telah terputuslah

(pertalian) antara ftamu.' Maksudnya adalatr, hubungan pertalian di

antara kalian di druria hilang pada hari ini, tidak ada lagi hubungan,

saling tolong-menolong, dan kasih sayang, padatral dahulu di dunia

mereka saling menolong. Semua itu hancur di akhirat.

Maknatersebut sama seperti yang diungkapkan oleh ahli tafsir.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan makna tersebut adalah:

13610. Muharnmad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih,- dari

Mujatrid, tentang firman Allah SWT, '# '# te
"sungguh telah terputuslah (pertalian) antara knmu'" Al

bain artirrya hubungan di antara mereka.353

13611. A1 Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najr!, dari

Mujatrid, tentang firman Allah SWT, '& '& 
'6

"sungguh telah terputuslah (pertolian) antara kamu," dia

berkata, "Maksudnya adalah hubungan mereka di dunia."3sa

13612. Muhammad bin Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

Mujatrid dalam tafsirnya (hal. 325), Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (4/1350),

dan Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al Uyun QlA6\.
Ibid.

353

354
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dari Ma'mar, dari Qatadatr, tentang firman Allah SWT, ,1)
'& '$i "surggrh telah terputuslah (pertalian) antara

lcamu," dia berkata, "Maksudnya adalatr hubungan di antara

kalian."355

13613. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzak mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Qatadah, tentang

firman Atlah SwT, '& '& te "sungguh telah

terputuslah (pertalian) antara lcamu, " dia berkata,

"Maksudnya adalatr hubungan di antara kalian."3s6

13614. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatt

bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah

bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah,

dari Ibnu Abbas, tentang filr* Allah SWT, '& efi te
3fij'$ e rlt 'iS "srnggrh tetah terputuslah

* 
(pertalian) antara kamu dan telah lerryap daripada lamu apa

yang dahulu kamu anggap (sebagai sehttu Allah), " bahwa

maksudnya adalah hubungan kekerabatan dan keduduk arr.357

13615. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, dia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, dia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari

As-Sudi, tentang firman Allah SWT, 'e '& ti)
"sungguh telah terpufiulah (pertalian) antara kamu," dia

Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (3/89).
Abdunazzak dalarn tafsirnya Ql58) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tarail
Qt3e4).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (4/1350).
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berkata, ..Maksudnya terputuslah hubungan di antara

kalian."358

13616. Abu Kgraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Bakar bin Ayyasy berkata, tentang firman Allah SWT, te
'& '$i "sungguh telah terputuslah (pertalian) antara

kamu.,"diaberkata,"Maksudnyaadalahhubungandi
dunia."359

Ahli qira'at berbeda pendapat tentang bacaan Lata?h 'ISE"

Pertama: Mayoritas ahli qira'at Madinatr membacanya

dengan nashab, sehingga maknanya adalatr, "sungguh telah terputus

(pertalian) antara kamu."

Kedua: Mayoritas ulama Makkatl dan Irak membacanya, ;e
'Ke'rti a"ng*, rafa', sehingga maknanya adalatr, "Telah terputus

ti;fi1i*."350
Abu Ja'far berkata: Kedua bacaannya masyhur karena

kesamaan makna. OIeh karena itu, Seseorang bisa membacanya

dengan bacaan yang mana saja. Jelasnya, terkadang orang Arab me-

nashab-kan latalIr- ge. pada tempat isim, seperti diceritakan dari

ucapan orang Arab, 'lj;,ug.sl "Dia datang kcpadaku ke arahmu'"

Demikian pula e.$3 dan'litir' dengan i'rab nashab padatempat rafa'

Ibid.
Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al uyun Qll46) dari Mujatrid, dari Al

Baghawi, dalam Ma'alim At-Taruil Q1394).
Nah, Hafois, dan Al Kisa'i membacanya dengan huruf nun yangdi-nashab'kan,

sementara yang lain dengan rafa.Lthatkitab At-Taisirfi Al Qira'atis SaD'i (hal.

78).

Ibnu Mas'ud, Mujahid, dan Al A'masy membacanya n<+ t' 6!3, dengan

tambatran m a. Lthat Al Muharr ar Al ll ai iz kary a Ibnu Athilyah (21225).
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Diceritakan dari ucapan orang Arab tentanglafazh i#.itka amal kata

kerja diarahkan kepadanya dan ddadikan sebagai isiz. Seperti bait

Muhalhal berikut ini,36r

;i@l 6;u,Lk
"Tombak mereka bagaikan tali paniang bagi sumur yang amat

dalam."362

Maksudnya adalah dengan lafa/h Uy yang di-rafa'-kan, tetapi

yang biasa dari ucapan mereka adalah dengan nashab ketika

berkedudukan sebagai sifat dan isfz.

Firman Allatr Swr, S#i '$e .Li'i-$ "Dan telah

lerryap daripada lcamu apa yang dahulu knmu anggap (sebagai sehttu

Allah).,, Allatr swT menyatakan, "Apa yang kalian anggap sebagai

tuhan 
-sekutu 

Allah- berpaling dari jalan kalian, sehingga mereka

sama sekali tidak memberikan syafaat kepada kalian pada hari ini."

ooo

"Sesungguhny o Nlah meruunLr,,thl<frtr butw twnbuh'

tm*uhmrrdorJbiiibuah.buahmt.Diarnmgehnrl<mtyar.g

lz ..o7.. ! oz .
,-F \4o)L? ,y.)*.

,#,&i #t,'u "Ai 
U_UA:tt # b!,,'i'i t y

@'o?!i'6r7al'&rt ;*i i,

351 Muhalhil bin Rabiatr seperti Faris bin Rabiah, ia adalatr pemimpin kabilah

Taghlib dan saudara kandung Kulaib. Semua syairnya berkaital dengan Kulaib.

la [iaup di kabilatr Taghlib, di rumah tuannya, Rabiah. Ia wafat -kira-kira-
tatrun 5bO M. Lihat biografinya dalarnAd-Diwan (hal 16-19).

Bait ini terdapat ddam Ad-Diwan, dari qasidah yang isinya meratapi

saudaranya Kulaib. Lthar Ad-Diwan Q:e.l. 42) dzn Al-Lisan.



Tafsb Ah:I'lubari

hidup dmi yang mati dan mengeluatlart yor.g mfltt dnti
yarrghidup. (YanS merniliki sifat'sifat) dsnikian ialah

y'Jlah, mala nutgapa l<f,ntu nasih bapaling?"
(Qs. Al Arfaam [6]: 95)

Takwir firman Altah: u$ii {t'dS'Kt iryls"t"ngsuhnya

Allah menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biii buah-

buahan)

Abu Ja'far berkata: Ini merupakan peringatan dari Allatt

SWT kepada mereka yang menyekutukan Allah swT dengan berhala

dan patung. Allah SWT memperingatkan hujjatr kepada mereka seria

menjelaskan kesalatran mereka yang telatr menyekutukan-Nya.

Allah SWT menyatakan, 'Wahai manusia, sesungguhnya yang

berhak disembah bukanlah apa yang kalian sembah, melainkan Allatl

yang telatr menumbuhkan butir-butir, yakni memecahkan butir dari

segala tumbuhan, lantas mengeluarkan tumbuhan darinya. Juga an-

nawa (biji-bijian) dari segala tumbuhan yang berbiji, lantas

mengeluarkan tumbuhan darinYa."

';ir adalatr bentuk jamak dari i3ir, sedangkan .rpr aaalah

bentuk jamak dari ir53r.

Pertama: Makna yang kami ungkapkan sama seperti yang

dinyatakan oleh ulama tafsir.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan makna tersebut adalatr:

13617. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada karf, dari As-

Sudi, tentang firman-Nya UAi; # 'dS ':ti 3t
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" Sesungguhnya Allah menumbuhlcan butir tumbuh-tumbuhan

dan biii buah-buahan." Ji| lri U"t*u maksudnya adalatr

mengeluarkannya dari tangkai (seperti gandum). Sedangkan

ittlt U)l maksudnya adalatr mengeluarkannya dari pohon

kur-u.icl

13618. Mutrarnmad bin Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadatr, tentang firman Allah SWT, 'dS

u$ii J!!t "ll4rrumbuhlan butir tumbuh-tumbuhan dan

biji buah-buahan," ia berkata, "Mengeluarkan butir dan biji

dari tumbuhan.-3s

13619. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zand betkata,

tentang firman Allah swT, U3i1 # 'dS

"Menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biii buah-
'*buahan," ia berkata, "Allah SWT mengeluarkannya, lantas

menumbuhkan tumbuhan darinya. Mengeluarkan an-navt)at

Olji), lantas mengeluarkan pohon kurma. Juga mengeluarkan

habbah (butir) lantas mengeluarkan pepohonan yang

diciptakannyu.;;365

Kedua: Berpendapat batrwa arti lafazh 3S adalatr

menciptakan.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

Ibnu Abu Hatim dalam afsirnya (4ll35l) dan Al Baghawi dalan Ma'alim At
Taruil Q1394).
Abdurrazzak dalam tafsirnya Ql58), Al Baghawi dalan Ma'alim At-Tarail

Qt394), dan lbnu Abu Hatim dalam tafsirnya(4ll35l).
Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al Uyun Ql 146).
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13620. Hannad bin As-Sari menceritakan kepada kami, ia berkata:

Marwan bin Muawiyah menceritakan kepada kami dari

Juwaibir, dari Adh-Dhahhak, tentang firman Allah SWT, ';ty

:;7C gt bS 'fni "sesurgguhnya Altah menumbuhkan

butir tumbuh'tumbuhan dan biii buah-buahan," ia berkata,

"Maksudnya adalah yang menciptakan butir dan biji'"r06

l362L Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Al

Muharibi menceritakan kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-

Dhahhak, dengan riwayat yang sama.367

13622. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, dia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman

Allah swT, :;Aii # 'AS 'li I't"sesungguhnva Allah

menumbuhknn butir tumbuh-tumbuhan dan biii buah-

buahan," ia berkata, "Maksudnya adalah yang menciptakan

butir dan biji."r63

Ketiga: Berpendapat batrwa maknanya adalatr, Allah SWT

yang membelahkan belahan yang ada pada butir dan biji.

Mereka yang hryendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

13623. Mutrarnmad bin Amr menceritakan kepada}cu, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, dia berkata: Isa

36 Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil Q1394) dan Ibnu Abu Hatim dalam

tafsirnya (4/1351).
to1 lbid.
36t Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (4/1351) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa

Al UyunQll4T).
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menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujatrid, tentang firman Allah SwT, :sAii # 'dS'iti I't
" sesungguhnya Allah menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan

dan biji buah-buahan," iaberkata, "Yakni dua pecatran yang

ada pada keduanya."36e

13624. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, dia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujatrid, dengan riwayat yang sama.370

13625. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ma'la bin

Asad menceritakan kepada kami, ia berkata: Khalid

menceritakan kepada kami dari Hushain, dari Abu Malik,

tentang firman Allah swT, :;AG # 'dS 'i'i !'t
" Sesungguhnya Allah menumbuhkan butir tumbuh'tumbuhan

dan biji buah-buahan," ia berkata, *Maksudnya adalatt
" 

pecatran yang ada pada biji dan gandum."37t

13626. Ibnu Hurnaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakkam

menceritakan kepada kami dari Anbasatr, dari Muhammad

bin AMirrahman bin Abu Laila, dari Al Qasim bin Abu

Bazzah,dari Mujatrid, tentang firman-Nyq # 'dS '6i "ttt

:;3G "sesungguhnya Allah menumbuhkan butir tumbuh-

tumbuhan dan biii buah-buahan," ia berkat4 "Maksudnya

adatah dua pecahan yang ada pada keduanyu3372

Mujahid dalam tafsirnya (hal. 326), Al Baghawi dalan Ma'alim At-Tarail

Q1394), dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya@ll35l).
rbid
Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (3/90).

Mujatrid dalam tafsirnya (hal. 326) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
IJyunQIVT).

369

370

37t

372



Tafsir Ah:Ihafuri

13627. Diceritakan kepadaku dari Al Husain bin Al Faraj, ia berkata:

Aku mendengar Abu Muadz berkata: ubaid bin Sulaiman

menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku mendengar Adh-

Dhahhak berkata, tentang firman-Nya, gt bS '$ lty

:;}:ti "sesungguhnya Allah menumbuhkan butir tumbuh-

tumbuhan dan biji buah-buahan," ia berkata" "Maksudnya

adalah, Allah yang menciptakan habbah darl natva, yaitu

setiap biji-bijian."373

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling tepat 
-msnuruf

kami- adalah yang telah kami jelaskan, karena Allah SWT

menuturkan khabar ini dan melanjutkan penjelasan berikut dengan

khabar, bahwa Altah SWT mengeluarkan yang hidup dari yang mati,

dan yang mati dari yang hidup. Jadi, dapat dimaklumi batrwa Allatl

SWT mengabarkan tentang diri-Nya sendiri, batrwa Dialah yang

mengeluarkan butir dari tumbuh-tumbuhan, dan biji dari pepohonan,

sebagaimana Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati ddn yang

mati dari yang hiduP.

Adapun pendapat yang bersumber dari Adh-Dhahhak, batrwa

kata bl.U mengandung arti menciptakan, merupakan pendapat yang

tidak kami ketahui alasannya, karena tidak dikenal dalarn bahasa Arab

bahwa lafazh #lr hr 4i U"r.rti Allah menciptakan, kecuali yang

dimaksud dengannya adalah, Allah swT menciptakan tumbuhan dan

pepohonan darinya.

Tarwil fiman Allah: tF ir,#t *t g e lll'&
'rggi ifi!;l fl:s fot mensiluarkoo vong-fiidop dari vang miti

173 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (4/1351) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al
Masir (3/89).
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dan mengeluarkan yang mafi dari yang hidup. lyang mertfiki sifat-
stfatl demikian ialah Allah, maka mengapa hamu masih berpating?)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT menjelaskan bahwa Dialalr
yang mengeluarkan tangkai yang hidup dari butir yang mati, dan

mengeluarkan butir yang mati dari tangkai yang hidup. Dia juga yang

mengeluarkan pohon yang hidup dari biji yang mati, dan biji yang

mati dari pohon yang hidup.

Pohon ketika masih berdiri dan belum kering, dan tumbuhan
yang masih berdiri dan belum kering, dinamakan hayy (br&,tp) oleh
orang Arab. sedangkan jika telah kering dan batangnya telah runtuh,
dinamakan moyyit (mati).

Pertama: Makna yang kami jelaskan sama seperti yang

dinyatakan oleh ahli tafsir.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

13628. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, dia
berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, dia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari
As-Sudi, tentang firman Alah SWT, # 'U "r$ ,4f-,,Oro

mengeluarkan yang hidup dari yang mati," ia mengeluarkan

tangkai yang masih hidup dari butir yang sudah mati, dan

mengeluarkan butir yang mati dari tangkai yang masih hidup.
Juga mengeluarkan pohon kurma yang hidup dari biji yang

telatr mati, dan brji yang telatr mati dari pohon kurma yang

masih hidup.37a

374 Al Mawardi dalan An-Nukat wa At uyun e/r47) dan Ibnu Athiyyah dalatn At
Muharrar Al Wajiz Q/325).
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13629. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami dari Suffan, dari As-Sudi, dari

Abu Matik, tentang firman Allah SWT, *t *:t'r"r$'Af.
W ir,# "Dia mengeluarlan yang-itdup dari yang mati

dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup," ia berkata,

"Pohon kurma berasal dari biji, dan biji berasal dari pohon

kurma. Demikian pula butir, berasal dari tangkai (gandum),

dan tangkai berasal dari butir."37s

Kedua: Berpendapat seperti riwayat berikut ini:

13630. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatt

bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah

bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah,

dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah SWT, # bS 'ii itt
W lr,?#&i *t e'$'C:;lG "sesungguhnva

Allah menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biii buah-

buahan. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan

mengeluarknn yang mati dari yang hidup," dia berkata,

"Mengeluarkan spenna yang mati dari orang hidup, dan

mengeluarkan manusia yang hidup dari sperm^.'i76

Abu Ja'far berkata: Kami memilih pendapat tersebut karena

sebelnrnnya Allah SwT berfirman, :;AC # 'dS 'i'i :tt
"Sesungguhnya Allah menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji

buah-buahan " Selain itu, sekalipun hal tersebut merupakan khabar

dari Allah SWT 
-bahwa 

Dia yang mengeluarkan butir gandum dari

tangkainya, dan tangkai dari butirnya- akan apa yang diriwayatkan

Ibnu Athilryah dalarln Al Muhwro Al Wajiz (21325).

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(J,11352) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa
Al IlyunQll4T).
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dari Ibnu Abbas masuk ke dalam keumumannya. Setiap yang mati

dikeluarkan dari jasad akan hidup, demikian pula setiap yang hidup

dikeluarkan oleh Allah akan mati.

Firman Allah SwT, i;1; 
f,$s " Demikran ialah Allah,'

maksudnya, yang melakukan hal itu adalatr Allah SWT.

6Ki ;;Y, "Maka mengapa kamu masih berpaling?"

Maksudnya adalatr, "Wahai orang-orang bodoh, alasan apa hingga

membuat kalian berpaling dari kebenaran? Tidakkah kalian berpikir

bahwa tidak pantas bagi Allatr SWT untuk disekutukan dengan

sesembatran yang tidak bisa memberikan manfaat atau mudharat,

karena Dialah yang telatr mengeluarkan butir dan blji,

mengeluarkannya menjadi tanaman yang kalian makan darinya?"

ooo

V*'6f6 ;A6 (k" itri'J{., 6;*'; bS

#rA"$"rtt
"Dia menyingsing!<flr. pagi df,n mrlrriadil<m rnalarn urtf.tk

bertsfiralwt, dm Qnenjddil<frr.) rnatahmi danbulan unatk
p uhitwryan. Iatlah l<etcnan,n /,Jlah y ang Malw P el':l<as a

lagi MdhaMmgetaltui."
(Qs. Al Art'aam [6]: 96)

Talwil firman Allah: ({:. $i 'ffi eS ',15 foio
menyingsingkan pagi dan meniadikan malam untuk beristirahat)



Tafsir Athllvbari

Abu Ja'far berkata: Firman Allah SWT, e$
maksudnya adalah, Dialah Allah yang menyingsingkan Subuh

gelapnya malam.

{.;{ "aAzrh 
bentuk mashdar dan 6rpl ttLkt.

Pertama: Makna yang kami ungkapkan sama seperti

pemyataan ahli tafsir.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

13631. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Al

Muharibi menceritakan kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-

Dhahhak, tentang firman Allah SWT, e$ 35 "Dia

menyingsingkan pagr, " ia berkata, "Maksudnya adalah yang

memberikan cahaya pada pagi hari."377

13632. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujatrid, tentang firman Allah SWT, e{ bS "Dia

menyingsingkan pagi, " ia berkata, "Maksudnya adalatr yang

memberikan cahaya pada pagi hari."378

13633. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujatrid, dengan riwayat yang sama.37e

Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (3/90).
Mujahid dalam tafsirnya (hal. 326) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya
(4tr3s4).
Ibid.

'ds,
dari
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13634. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

AMurrazzak mengabarkan kepada karli, ia berkata: Ma'mar

mengabarkan kepada kami dari Qatadatr, tentang firman

Allah swT, 6l{; 'OS "Dia menyingsingkan pagi," ia

berkata, "Maksudnya adalatr yang memberikan catraya pada

waldu Subtrh.'Jto

13635. Al Mutsanna menceritakan kepadaktl ia berkata: Abu Shalih

menceritakan kepada karni, ia berkata: Muawiyah bin Shalih

menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu

Abbas, tentang firman Allatr SWT, &$ bS "Dia

menyingsingkan pagi," ia berkata, "Maksud lafazh ishbah

adalah cahaya matahari pada siang hari, dan cahaya bulan

pada malam hari.det

13636. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakkam

menceritakan kepada kami, ia berkata: Anbasatt

menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Abdirratunan

bin Abu t ailq dari Al Qasim bin Abu Bazzah, dari Mujahid,

tentang firman Allah SWT, e{ t6 "Dto menyingsingkan

pdgi," ia berkata, "Maksudnya adalah memberikan catraya

pada waktu Subuh.'3t2

13637. Ibnu Hurnaid pernah menceritakan kepada kami dengan

sanad tersebut dari Mujatrid, tentang finnan Allah SWT, 3j

AMurrazzalc dalam tafsimya Ql59),Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(411354),
dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al llyun (21147).
Al Mawardi dalarn A*Nultt wa Al UWn Qll47).
Mujahid dalam tafsirnya (hal. 326).

3t0

3u
3t2
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&'ij "Dia menyingsingkan Pdgi," ia berkata, "Maksudnya

adatah cahaya pada waktu Subuh."383

13638. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,

tentang firman Allah SWT, e{ !!i' "Oto menyingsingkan

po7i," ia berkata, "Maksudnya adalatr memberikan catraya

dari gelapnya malam."3&

13639. Diceritakan kepadaku dari Al Husain bin Al Faraj, ia berkata:

Aku mendengar Abu Muadz berkata: Ubaid bin Sulaiman

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-

Dhahhak berkata, tentang firman Allah SWT, e{ bS
"Dia menyingsinglmn Pogi," ia berkat4 "Maksudnya adalah

yang menciptakan cahaya pada siang 1r*i'::38s

Kedua: Berpendapat bahwa maknanya adalah yang

menciptakan malam dan siang.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut ini:

13640. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepada kami, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas,

tentang firman Altah swT, K7 itri 'J{.t VQ{t 36,

3t3 Mujatrid dalam tafsirnya (326), Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (411354), dan

Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun Ql147).3u Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (411354) dan Ibnu Al Jauzi dalarn Zad Al
Masir (3190).

3E5 Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil Q1395),Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya
(411354), dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (z/laT.
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batrwa maksudnya adalah yang menciptakan malam dan

siang.386

Diriwayatkan dari Hasan Al Bashri, bahwa beliau

membacanya &$ 3i (a""gan huruf alif berlwav,at fathah).

Sepertinya beliau memahami batrwa latazhtersebut merupakan bentuk

jarnak dari kata Subuh,yakni Subuh untuk setiap harinya. Akan tetapi,

tidak ada riwayat lain yang menjelaskan demikian kecuali darinya.387

Bacaan yang kupilih hanya satu, yakni dengan alifberharukat

kasrah, karena itulah hasil kesepakatan atrli qira'at dan ahli tafsir

terhadap bacaan tersebut.

Firman Allah SWT, g, 
Pt ,yqj "Dan menjadilcan malam

untuk beristirahaf. " Ahli qira'at berbeda pendapat tentang bacaan ayat

tersebut.388

Pertama: Mayoritas ul,ama Hijaz, Madinah, dan sebagian

ulama Bashrah, membacanyu /:lJt 
-,yEtt, 

yakni dengan hnr$ alif eada

lafazh isim fail, dan dr-rafa'-kan karena athaf pada lafaztr !fti,
sementara lafaz/r S1l A' fn"fo an-kan karen a i dh afat .

Lafazh ]-3r U ';At di-nashab-kan karena athaf kepada

kedudnkan lafaihjlut, sebab kendati dia di-khafadh-kan, namun ada

pada tempat nashab sebagai maf'ul bih, lantas di-athaf-kan kepada

Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya(411354).
Al Hasan bin Abi Hasan, Isa bin lJmar, dan Abu Raja membacanya dengan

htxuf hamzah berharakat fathah, sementara yang lain membacanya dengan

hfazh Srti ber-tamuin,lantas dibuang karena dva suhtn yang bertemu, dan

Lihat kitab I I Muhsrar Al Waib (21326).

Ulama Kufatr membacanya tanpa huruf alif, sementata yang lain dengan huruf

al if . Lihat kitab A t-Tais ir ti Qir a' at is .SaD'i (hal. 87).
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iirr Uut m kepada lafazturya lantaran adanya lafazh (3 yarrg

i pemisatr di antara keduanya.

Seorang penyair berkata,

tK zr d- ,f gevst u i:t? ,Lw'q , , ,-tr.\t 6:niti
"sambil duduk di depan pintu untuk meminta *"tutut on yang biasa

dipintanya, atau kcbutuhan yang pertama lati dimohonkanrq/a, "38e

LafazhbU, yang kedua di-nashab-kan karena athaf kepada

LUt yang pertama, btrkan kepada lafazturya karena

dalam keadaan nas hab, walaupun lafazlny a khafadh.

Terkadang menrang terjadi demikian, kendati tanpa

seperti dalarn ungkapan berikut ini,

gt,'>u ;j {*'6tJ 66 iW o* tL
"Ketilra lrnmi memperhatilmnnya, dia datang dengan

menggantunglan ember dan kantong perbelalan. "3e0

Kedua: Mayoritas ulama Kufah membacanya, & [.], ,ki
l dengan wazan #i d"lu- bentuky''i/ madhi, serta dengan me-

' hab-kan lafaztr .1il r.

Abu Ja'far berkata: Keduanya merupakan bacaan yang

di berbagai negeri. Maknanya pun sama. Oleh karena itu,

, bisa membacanya dengan bacaan yang mana saj4 dan

benar dari sisi kaidah batrasa serta makna.

Bait ini terdapat dalan Dtwan Al Farazdalc, dari qasidah yang berjudul Da'ani
Ziyad li Atha. Lrhat Ad-Diwan (hal. 188). Bait ini terdapat dalam Majaz Al
Qur'an karya Abu lJbaidah (ll20l).
Bait ini terdapat dalam kitab Ma'ani Al Qur'an karya Al Fara (l/346) dan
Sytah S)awahid Mugni (61173).
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Allah SWT mengabarkan, "Dia menjadikan malam sebagai

tempat istiratrat, karena kala itulah semua yang bergerak pada siang

hari menjadi diam, dan kala itu pula keheningan didapatkan, sehingga

seseorang bisa beristirahat di tempat tinggalnya."

Takruit lirman Arlah: Vg- 'fi(, ;Af (Dan

[menjadikanJ matahari dan bulan untuh perhitungan)

Abu Ja'far berkata: Ulama tafsir berbeda pendapat dalam

memahami ayat tersebut.

Pertama: Sebagian berpendapat bahwa Dialatl Allatr yang

telatr menjadikan matahari dan bulan berjalan pada tempat peredaran

keduanya dengan perhitungan.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

13641.'Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdutlatr

bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah

bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah,

dari Ibnu Abbas, tentang ayat "(t$ '36 ;35 "Dan

(menjadikan) matahari dan bulan untuk perhitungan,"

batrwa maksudnya adalah bilangan hari, bulan, dan tahun.3el

13642. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari lapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman

Allah swT, YV:!- 'fi| 
"5i; 

"Dan (menjaditran)

matahari dan bulan untuk perhitungan," dia berkata,

3er Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya@11354).
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..Berjalan sesuai dengan jarak yang telatr ditentpkan untuk

keduanya."3z

13il3. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakag kepada kami dari As-

Sudi, tentang firman Allah SWT, VQL '96 ,;At
"Dan (meniadikan) matahari dan bulan untuk perhitungan,"

ia berkata, "Maksudnya adalatr dengan perhihrngan."393

13644. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Abu

Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya dari Ar-

Rabi, tentang firman Allah SWT, Yg- '3f6 ";Ai
"Dan (meniadikan) matahari dan bulan untuk perhitungan,"

ia berkata, ..Matahari dan bulan dalam perhitungan. Jika hari-

harinya telah habis, maka itulah akhir masa, dan awal dari

kegoncangan yang besar. Itulah ketentuan Allah Yang Maha

Perkasa lagi Maha Mengetahui."3ea

13645. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdunazzak mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

mengabarkan kepada kami dari Qatadatr, tentang firman

Allah swr, v$- 'fir6 ;at "Dan (meniadikan)

matahari dan bulan untuk perhitungan," ia berkata"

Ibnu Al Jauzi dalam ZadAl Mosir (3/91) dan lbnu Athiyyah dalamAl Muhuro
Al Wajiz Q1326)
Ibnu Al Jauzi dalam zad Al Masir (3191) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa

Al UyunQll4S).
As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (3133),tanpa menuturkan sumbernya.

3v2
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"Berputar dengan perhitungan (yang telatr ditentukan-
peni)."3e5

13646. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang firman Allatl
SWT, U$L 'fi| ;AS "Dan (menjaditran) matahari

dan bulan untuk perhitungan," ia berkata, lAyat ini serupa

dengan firman-Nyu,@ <4i:5- *V e kt'ro, masing-

masing beredar pada garis edarnyai (Qs. Yaasiin [36]: a0)

Juga firman-Nya, @ y4'fr9 #)i 'Matahari dan

bulan (beredar) menurut perhitungan'. " (Qs. Ar-Rahmaan

[55]: 5)3e6

Kedua: Berpendapat bahwa Dialah Allah yang telatr

menjadikan matatrari dan bulan bercahaya.

..Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut ini:

13647. Bisyr bin Muadz menceritakan kepada kalni, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Said

menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman

Allah SwT, VQL 'gG ;,3t "Dan (menjadikan)

matahmi dan bulan untuk perhitungan, " bahwa maksudnya

adalah cahaya.3e7

Abdurrazzak dalam tafsirnya Q/59) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya
(4n3s4).
Ibnu Athiyyah dalarn Al Muharrar Al lltajiz (21326).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (411355),Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir
(3191), dan Al Mawardi rjrJLarn An-Nukat wa Al Uyun Qll48).
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Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling tepat adalah yang

menyatakan batrwa Allah swT menjadikan matahari dan bulan

berjalan dengan perhitungan rurtuk sampai kepada ajal yang telatt

ditentukan, keduanya berputar guna kemaslahatan makhluk.

KamimemilihpendapattersebutkarenaAllahSwT
sebelumnya mengabarkan tentang karunia-Nya yang sangat besar

kepada makhluk-Nya, dengan membuka tirai Subuh serta

menumbuhkan berbagai tumbuhan dan tanarlan dari bebijian serta

butir. Lantas Allah SWT menjelaskan penciptaan bintang untuk

petunjuk bagi makhluk-Nya di lautan dan daratan. Oleh karena itu,

pendapat yang menyatakan bahwa Allah SWT memutar keduanya

untuk kemanfaatan mereka, tebih tepat daripada menyatakan catraya

keduany4 karena sebelumnya Allatr SWT berfirman, {-;*l bS

"Dialah yang telah membuka tirai Subuh (dengan cahaya)'" Jadi,

tidak ada alasan untuk mengulang makna yang sama dalam satu ayat

tanpa tujuan.

Lafazh ig;ir dalam batrasa Arab merupakan bentuk jatnak

daxi ?L7, seperti lafazh'irglr, yang merupakan bentuk jamak dari

Lri#,.

Ada yang berpendapat batrwa latazh i'g'/r datam ayat

tersebut merupakan mashdar dari lafazh i+ *f .[-9ji' '#

$i:' 
Dihikayatkan dari orang Arab, perkataan, 1't'i'o*t !' ov

'.#" "Allah yang akan memperhitungkan si fulan- "

Alu menduga Qatadah menafsirkannya dengan cahaya,

dengan berpedoman pada penafsiran Ibnu Abbas tentang firman Allatt

swT, )1:if i 6;L W J;.ij "Dia mengirimpon petentuan

(petir) dori langrt kcpada kebunmu. " (Qs.Al Katrfi [18]: a0)
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Ibnu Abbas berkata, "Lafazh husban dalam ayat tersebut

maknanya adalah api.:

Lantas memahami firman-Ny"Yt* '#f5 ;AS dengan

penafsiran yang sama, padatral maknanya sama sekali tidak sama.

Adapun lafazhir;,.+ir (dengan huruf ha di-kasralr-kan) adalah

bentuk jarnak dan'Utbit, yffiEartinya bantal kecil, dan sama sekali

bukan penafsiran yang paling utama. Diungkapkan dalam bahasa Arab
l! a zzl;-i, yang artinya, "Aku mendudukannya di atas bantal kecil."

Lafazh tit# di-nashab-kan dengan,hj.

Sebagian ulama Bashrah berpendapat bahwa makna firman
Allah swr,trG '95 ;as adalah ub ,,Dengan

perhitungan " Lantas huruf ba dainya dibuang, seperti pada firman-
Nya, ly! e J-i^ i 'iA $ "Dialah yang lebih mengetahui

tentang orang yang tersesat dari jalan-Nya." (Qs. Al An'aam [6]:
t17)

Maknanya yatfi lb t J,-al I'nbt "Dialah yang lebih
mengetahui tentang orangyang tersesat dari jalan-Nya."

Takwil lirman Allah: ,4lt >_r/,# 6ys gtuUn ketuntuan

Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui)

Abu Ja'far berkata: Amal perbuatan yang dijelaskan, bahwa

ia adalah perbuatan-Nya, seperti membuka tirai Subuh. Menjadikan
malam sebagai tempat istiratrat dan menjadikan matatrari serta bulan
dengan perhitungan, merupakan ketentuan Allah Yang Maha Agtrng
kekuasaan-Nya. Jika Allah menghendaki keburukan kepada

seseorang, atau membalasnya, maka tidak ada seorang pun yang bisa

menahannya.
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$l "Maha Mengetahui." Dialah Allah Yang Matra

Mengetatrui kemaslatratan maktrluk-Nya.

Itu semua bukan ketentuan berhala atau patung yang tidak

mendengar atau melihat, tidak memahami serta tidak berpikir, serta

tidak bisa memberikan manfaat atau mudharat. Bahkan jika ada

seseorang yang berkehendak buruk kepadany4 ia tidak akan bisa

menahannya.

Allah SWT menjelaskan, "Wahai orang-orang bodoh,

ikhlaskanlah ibadatr kalian hanya kepada Dz:rt yanrg telah melakukan

semua itu, bukan kepada sesembahan yang kalian sekutukan dengan-

Nya."

ooo

'{tt'A ,"tLi 4Ubfrr,i;h|trJ g. oi( fr
@o;c;- iA,z;Si6i,

"DanDicrlahyangmeniadil<anbinung.binurgbagbrw,
dgar l<mru mer'liadil<arnya pefl.nriuk ilalanlcegelopan ili

ilmat dsrr dilurt. SenrnggzlnyaKani tclah mmielaslcmt

tando- tmda l<ebesar art (Kamt) lnp ado or arJg. or (mg y orrJg

rnnr.ngetalnti."

(Qs. Al An'aam f$lz 971

Talrwil firman Attah: C q it34).'?#1'35 S:* oiti ft
ai.q rt *$ 65 i t*t; 'A e$f @an Diatah vans

menjadihan bintang-bintang bagimu, agar hamu menjadikannya
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petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut Sesungguhnya Kami

telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran [KamiJ kepada orang-

orang yang mengetahui)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT menyatakan, "Wahai

manusia, Allatl SWT menjadikan bintang sebagai petunjuk untuk

kalian di daratan serta lautan ketika kalian tersesat di jalan atau

bingung pada malam hari. Kalian dapat menjadikannya sebagai

petunjuk guna sampai ke tujuan."

Seperti difirmankan Allah SwT, it#. i ;:l:\;3*S;;
@ ,"" (Dia ciptalan) tanda-tanda (penunjui jaian). Dan dengan

bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk" (Qs. An-Nahl

[6]: 16) Maksudnya adala]r petunjuk dari sesatnya jalan di daratan

atau lautan. Sedangkan maksud lataz}n gelap adalatr gelapnya malam,

gelapnya kesalatran dan kesesatan, serta gelapnya bumi dan air.

"Sesungguhnya Kami telah menjelaskan tanda+anda kebesaran

(Kami) lrepada orang-orang yang mengetahui." Allah SWT

menjelaskan, "'Wahai manusia, Kami telah menjelaskan tanda-tanda

itu, agar orang yang mengenal Allah bisa berpikir dengannya, lantas ia

mematraminya, kemudian dia kembali dari kebodohan dan kesalatran

dengan tidak berlarut-larut dalam pengingkaran."

Makna yang kami jelaskan sama seperti yang dinyatakan oleh

ulama tafsir.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

13648. Mutrammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku
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menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman

i,'i* r*r, 'r$',$tf A7ir34).'t#i'{s S-. oii fi
;;t "Dan Diotah yang meniadikan bintang'bintang bagimu'

igar lramu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat

dan di laut,,'dia berkata, "seseorang tersesat dalam kegelapan

malam."398

coo

-;t'€frr"# tL;,# i F G -,s 5\'i6

6#-,,A*sl
"Dart Auilah ydtrrrg m(J,rlciptat<flr]1<ffiu dmi seormtg diti,
rnrlt(fl (basin]rn) ada tenpat tntnp dm ttmpat simpanart.

Sesnngguhny a t4lah l<orni i elasl<m tonda.tanda l<.ebesat an

l<r,lmi lnpoda otdf,Jg'or(mg y aflg mengetalwi 
"'(Qs. Al An'aam [6]: 98)

Tarrwn liman Artahz,o!:l5 ,Li ,# g FIA -,s51'i:t

6ffi r,a*$ (tr5iir6*, @an Diatah yans menciptakan

kamu dari seorung diri, maka [bagimuJ ada tempat tetap dan tempat

simpanan Sesunggahnya telah Kami ielashan tanda-tanda

kebesaran Kami hepada orangorang yang mengetohui)

Abu Jatfar berkata: Altah SWT menyatakan, *wahai orang-

orang yang menyekutukan Allah dengan yang lain-Nyao llah kalian

's Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (4/1355).
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adalah yang menciptakan kalian, padahal sebelumnya tidak ada dari

seorangpun di dunia kemudian ia menciptakannya, yakni Adam."

Riwayat-riwayat yang menjelaskan makna tersebut adalah:

13649. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Sudi, tentang firman Allah SWT, iL) ,# A. "Dari

seorang diri, " ia berkata, "Maksudnya adalatr Adam."3ee

13650. Bisyr bin Muadz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Said

menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman

Allah Swr, iLi .# n FlAailf i:t "Dan Diatahyang

menciptalan kamu dari seorang diri," ia berkata,

"Maksudnya adalah Adam."4oo

- Ulama tafsir berbeda pendapat tentang makna firman Allah

SWT, "€frt'H "Maka (bagimu) ada tempat tetap dan tempat

simpanan-"

Pertama: Sebagian berpendapat batrwa maknanya adalah,

"Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Di antara

kalian ada yang menetap dalam rahim, dan ada yang disimpan dalam

kubur sehingga Allah SWT membangkitkannya pada Hari Kiamat."

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (411350), Al Baghawi dalam Ma'alim At-
Taruil (21396), dan Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al Uyun (21148).

Al Mawardi dalatn An-Nukat wa Al Uyun QIAB) dan Ibnu Athiyyah dalam Al
Muharrar Al Wajiz (2/326).

399
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13651. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Muawiyah menceritakan kepada kami dari Ismail bin Abi

Khalid,u dari lbrahim, dari Abdillah, tentang firman Allatl

swT, lira;fi(:;t:f 'h "Dan Dia mengetahui tempat

berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya'" (Qs'

Huud [11]: 6), dia berkata, "Tempat tinggalnya di dalam

rahim, dan ternpat penyimpanannya sekiranya ia mati''{Ol

13652. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim

menceritakan kepada kami dari Ismail, dari Ibrahim, dari

Abdullatr, ia berkata, "Tempat penyimpanan yakni ketika dia

mati, dan tempat berdiamnya adalah di dalam rahim''{02

13653. Diceritakan kepadaku dari Ubaidillatr bin Mus4 dari Ismail,

dari As-Sudi, dari Murrah, dari Abdillah bin Mas'ud, ia

berkata, "Tempat tinggalnya adalatr rahim, sedangkan tempat

penyimpanannya adalah tempat dia mati.'/o3

13654. Muhammad bin Ubaid Al Muharibi menceritakan kepadaku,

ia berkata: Muhammad bin Fadhl dan Ali bin Hisyam

menceritakan kepada kami dari Ismailubin Abu Khalid, dari

Ibrahim, tentang finnan Allah SWT, l$'"i:iIs 6fii' /F)

"Dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan

tempat perryimpanannya." (Qs. Huud [11]: 6), dia berkata,

"Tempat tinggalnya adalatr rahim, adapun tempat

penyimpanannya adalatr di dalam bumi, ketika dia telatr

mati.'{E

Ibnu Abu Hatim dalaur tafsirnya(411357 dan 62003).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya(41135511356) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al
Masir (3192).
rbid.
Ibid.
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13655. Abu Kuraib dan Abu Saib menceritakan kepada kami,

mereka berdua berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami

dari Laits, dari Muqsim, dia berkata, "Tempat tinggalnya di

dalam tulang sulbi, ketika dia berlindung di dalamnya,

sedangkan tempat penyimpanannya di tempat ia mati.'/05

Kedua: Berpendapat batrwa lafazh i;:f,.Jit artinya dalam

tulang pinggul orang tua. Sedangkan lafaztr 
ni;:-JJ 

artinya tempat

tinggal dalam perut wanita, perut bumi, atau di atasnya.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

13656. Ya'qub bin Ibratrim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu

Ulayyah menceritakan kepada karni, ia berkata: Kultsum bin

Jabr menceritakan kepada kami dari Said bin Jabir, tentang

firman Atlah SWT, "€frt "# "Maka (bagimu) ada

tempat tetap dan tempat simpanan," ia berkata, "Tempat

menetap mereka adalah di tulang rusuk kaum pria di rahim

wanita, di atas bumi, atau di perut bumi.'/06

13657. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Ulayyah menceritakan kepada kami dari Kultsum bin Jabr,

dari Said bin Jubair, tentang firman Allah SWT, "j*
'63t "Maka (bagimu) ada tempat tetap dan tempat

simpanan, " ia berkata, "Tempat menetap mereka adalah di

tulang rusuk kaum pria, di rahim wanita, di atas bumi, atau di

perut bumi.'/o?

Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (3/92).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (41135511356), Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al
Masir (3192), dan Al Baghawi dalarn Ma'alim At-Taruil Q1396).
Tah:hrij hadits ini telah dijelaskan sebelumnya.
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13658. Muhammad bin Al Mgtsanna menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia

berkata: syu,bah menceritakan kepada kami dari Mughiratt

bin An-Nu'man, dari Said bin Jabir, ia berkata: Ibnu Abbas

berkata, tentang fimran Allah SWT, lii"i:JX-tgit':l S;,
"Dan ia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat

penyimpanawrya." (Qs. Huud [l l]: 6) Dia berkata, "Tempat

penyimpanan di dalam tulang sulbi, sedangkan tempat

menetap di atas bumi atau di dalam buni'"408

Ketiga: Berpendapat batrwa tempat menetapnya di atas bumi,

sedangkan tempat penyimpanannya di sisi Allah.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berilut ini:

13659. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin

Yaman menceritakan kepada kami dari Sufran, dari Ibnu

Abbas, baSwa latazh'.a;-13 artinya di atas bumi, sedangkan

iS:j;-{l artinya di sisi Allah.4oe

13660. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaidillatt

menceritakan kepada kalrd dari Isra'il, dari Ibnu Abu Najih,

dari Mujahid, dia berkat4 "Lafa^ t,t'5t artinya di atas

bumi, sedangkan LsfA' artinya di sisi ruhanmu''/r0

13661. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdtrnazzak mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ismail bin Abu

n* Al Mawardi dalan An-Mtkat wa Al uyun Qll4E)dan Ibnu Al Jauzi dala,Irt zad
Al MasirQln).

Ne Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (3/92\.

't0 Mu.lahid dalam tafsirnya (hd. 326).
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Khalid, dari Ibratrim, ia berkata: Abdullah berkata, "Lafa^
| '-.o t ?.rrr-.rt artinya di duniq sedangkan LSfrj.:. artinya di

aktrirat. Maksudnya yaitu firman-Ny u,'$;'1'?5 "'i*' Maka

(bagimu) ada tempat tetap dan tempat simpanan''Arr

13662. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid bin

Nashr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al

Mubarak mengabarkan kepada kami dari syu'bah, dari Abi

Basyar, dari Said bin Jabir, ia berkata, "Lafazh 
t;;At

artinya di dalam tulang sulbi, sedangkan L3'.a':i'artinya di

akhirat dan di atas bumi.'/I2

Keempat: Berpendapat batrwa tempat tinggal di dalam rahim,

sedangkan tempat penyimpanan di dalam sulbi.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

13663. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Al

Ahwash menceritakan kepada kami dari Abu Al Harits, dari

Ikrimah, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah SWT, "#
'6*) "Maka (bagimu) ada tempat tetap dan tempat

simpanan," ia berkata, "Tempat menetap di dalam ratrim,

sedangkan tempat penyimpanan di dalam sulbi, belum

diciptakan, rrarntlll akan diciptakan."a 
13

13664. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Yahya Al Jabir, dari Ikrimah,

4rr Abdunazzak dalam tafsirnya Ql59) dan Ibnu

(4/13s5).
Abu Hatim dalam tafsirnYa

4t2 Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (411357) dn
Muharrr Al Wai iz Q1327).4t3 Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al IJyun (21V9).

Ibnu Athiyyah dalam Al
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tentang firman Allatr SwT, '63)"'ig "Maka (bagtmu)

ada tempat tetap dan tempat simpanan," ia berkata, "Lafa^
t;E-JJ 

artinya yang menetap di dalam rahim, sedangkan
t .o a tl,

erjr.-.rt artinya yang disimpan di dalam tulang sulbi.'ala

13665. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Mughirah, dari Abu Al Jabr

Tamim, dari Said bin Jabir, Ibnu Abbas, ia berkata,

"Tanyakanlatr.' Lantas aku bertanya tentang firman-Nya,

"6*)"'j* "Maka (bagimu) ada tempat tetap dan tempat

iimpanan?" Ia berkata -"Lafazh 
ta:'JJ artinyl yang menetap

di dalam rahim, sedangkan lafazh if{''$ artinya yang

disimpan di dalam tulang sulbi."als

13666. Abu Kuraib dan Abu Saib menceritakan kepada kami,

mereka berdua berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami

dari Qabus, dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman

Allah SWT, "6*t"i* "Mako (bagimu) ada tempat tetap

dan tempat simpanan," ia berkata,"Lafazh 
nA:At 

artinya

yang menetap di dalam rahim, sedangkan lafazh iS];At
artinya yang ada di sisi Rabb sekalian alam, yang akan Dia

ciptakan, namun belum dicipakan."al6

13667. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Bisyr

mengabarkan kepada kami dari Said bin Jabir, dari Ibnu

Abbas, tentang firman Allah SWT, li;"l:-fi $l:f 'Ft

4t1 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (4/1355).
4rt Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (411357) dan Ibnu Athiyyah dalar,n Al

Muharrar Al Wajiz Q1327).
116 Al Mawardi dalarn An-Nukat wa Al uyun Q/149) dan Al Qurthubi dalarn Al

Jami'li Ahleam Al Qur'u(7147).
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"Dan Dia mengetahui tempat berdiam binotang itu dan

tempat penyimpanannya. " (Qs. Huud I U: 6)
l'-.t t?.'fiL^il| artinya yang menetap di dalam rahim dalam

keadaan hidup dan yang telah mati. Sedangk an i;:i::ir
artinya yang disimpan di dalam tulang sulbi.arT

13668. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim

menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Bisyr

mengabarkan kepada kami dari Said bin Jubair, ia berkata:

Ibnu Abbas berkata kepadaku, yakni sebelum jenggotku

tumbuh, "Wahai Ibnu Jubair, apakah engkau telah menikah?"

Aku menjawab, "Belum, dan aku tidak menginginkannya

sekarang!" Dia berkata, "Sungguh, apa yang disimpan di

dalam tulang sulbimu akan keluar."al8

13669. Ibnu Basyar menceritakan kepada karni, ia berkata:

--. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata:

Syu'batr menceritakan kepada kami dari Abu Bisyr, dari Said

bin Jubair, ia berkata: Ibnu Abbas bertanya, "Apakah engkau

telatr menikatr?" Aku menjawab, "Belum!" Dia lalu memukul

punggungku seraya berkata, 'Apa yang disimpan di dalam

tulang sulbimu akan keluar."ale

13670. Mutrammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakktr menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman

Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (411357) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa
Al Uytn(2/148).
Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tarail (A397) dan Al Qurthubi dalamAl Jami' li
AhlwnAl Qar'an(7/47).
Ibid.
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Allah SWT, Wr"'ifr "Maka (bagimu) ada tempat tetap

dan tempat ii*poror," ia berkat 4 "Lafazh 
ttle$t 

artinya

yang menetap di dalam rahim, sedangkan iS:i;"":J artinya

yangadadidalamsulbi,yangakanDiaciptakannamun
belum diciPtakan.'{20

13671. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullafu

bin Shatih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyatt

bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah,

dari Ibnu Abbas, tentang firman-Ny a,'$:J*2"'i# "Maka

(bagimu) ada tempat tetap dan tempat simpanan, " ia berkat4

"Lafah t;e.J& afiinya yang menetap di datam rahim,

sedangkan Ls'#' artinya yang terdapat di dalam sulbi

kaum pria dan binatang.'a2l

13672. Ibnu Waki menceritakan kepada karni, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Laits, dari Mujahid, ia

berkat* "Lafazh'.k'li artinya yang menetap di dalam

rahim, sedangkan iS:f-JJ aftinya yang terdapat di dalam

sulbi.'{22

13673. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Mughiratr, dari Abu Jabr bin

Tamim, dari Said bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dengan

riwayat yang sama.aa

13674. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: ubaidah bin

Humaid menceritakan kepada kami dari Ammar Ad-Dihni,

Ib,nu Abu Hatim dalam tafsirnya (411357).

Ibid.
Ibid.
Ibid.
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dari seseorang, daxi Kuraib, ia berkata: Ibnu Abbas

memanggilku seraya berkata "Tulislatr:

r.Jl i,tJr 'ibr 
'..l

Dari Abdullatr bin Abbas kepada fulan, pendeta Taima,

salamun 'alaika, sesungguhnya aku memuji-Mu ya Allah,

Dzat yang tidak ada ilah yatry berhak disembatr dengan

benar selain-Mu.

Amma ba'du,

@ia berkata: Aku bertanya, "Engkau mengawalinya dengan

kalimat salamun 'alaika?u Ia menjawab, "Sesungguhnya

Allah SWT As-Salaam." Kemudian dia berkata, "Tulislah:

Salamun'alaik Amma' ba'du. ")

Ceritakanlatr kepadaku tentang lafazh '63t"'ifr "Maka

(bagimu) ada tempat tetap dan tempat simpanan."

Dia berkata: Kernudian ia mengutusku agar membawa surat

itu kepada seorang Yahudi, lantas aku pun memberikannya

kepada orang itu. Setelah ia melihatnya, ia berkata, 'Selamat

datang surat dari kawanku dari kalangan muslimin." Lantas

ia membawaku ke rumahny4 selanjutnya ia membuka peti

besar. Kemudian ia melempar beberapa barang yang tidak

ditolehnya sama sekali.

Dia berkata: Aku bertanya, *Ada apd?" Ia menjawab, "Ini

merupakan perkara yang ditulis oleh orang Yatrudi!

Sehingga aku bisa mengeluarkan tulisan Musa

'alaihissalaam."
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Dia berkata: Lantas dia melihatnya dua kali, Ialu berkat4

*Lafazh t;;-JJ 
artinya yang berada di dalam ra6im. Allah

berfirman." Lantas dia membac a ayat, i6(' ,ViS a ;i;
"Dan Kami tetaplran dalam rahim, aPa yang Kami

kchendaH." (Qs.Al Hajj [ll]: 5)

'$ 1r-:i q6ii a '$t "Dan basi ttamu ada tempat

lndio*o, di bumi, dan kesenangan hidup'" (Qs' Al Baqaratt

[2]: 36)

Dia berkata: Tempat tinggal di atas bumi, tempat tinggal di

dalam ratrim, dan tempat tinggal di bawatr bumi, sehingga

kembali ke surga atau neraka.a2a

13675. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Qabishah

menceritakan kepada kami dari sufraE, dari Q1u Juraij, dari

Atha, tentang firman Allah SWT, '5*t "'# *Maka

(bagimu) ada tempat tetap dan tempat simpanan,,, ia berkata,

"Lafah '.a;3t artinya yang menetap di dalam rahim,

sedangkan iS:f-:$ artinya yang ada di dalam sulbi kaum

p,'J.u."o"

13676. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaidillalt

menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Ibnu Juraij, dari

Athq ia berkata, ,,Lafazh t,AA artinya yang menetap di

dalam ratrim, sedangkan iS'.;':"5 artinya yang ada di dalam

sulbi kaum Pria dan binatang."426

Ibnu Al Jauzi menuturkan atsar rnisecara ringkas dalam kitabnya yang berjudul

ZadAl MasirGM).
Ibnu ebu Hatim dalam tafsirnya (4/1355) dan Al Mawardi dalam An'Nulrat wa

Al UynQlt4t).
Ibid
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13677. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Rauh bin

Ubadah menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha

-{an dari Ibnu Abu Najih, dari Mujatrid-, ia berkata.

"Lafazh 'F,3t artinya yang menetap di dalam rahim,

sedangkan iS:f,.Jitartinya yang ada di dalam sulbi.'{27

13678. Muhammad bin Amr menceritakan kepadakq ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada lami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujatrid, tentang lafa/n 
t$-ll,batrwa 

maknanya adalah apa

yang menetap di dalam ratrim wanita. Sedangkan i;'.;rlit
adalah yang ada di dalam sulbi.a28

13679. Al Mutsanna menceritakan kepadakra ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, dia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujatrid, dengan riwayat yang sama.o'e

13680. Ibnu Humaid dan Ibnu Waki menceritakan kepada kami,

mereka berdua berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari

Laits, dari Mujatrid, ia berkata, "Lafah tE-,13 
maknanya

adalah apa yang menetap di dalam ratrim wanita, sedangkan

}3'i$tmaknanya adalah yang ada di dalam sulbi-'/3o

13681. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Yatrya bin

Yaman menceritakan kepada kami dari suffan, dari Ibnu Abi

Najih, dari Mujatrid, dia berkata" "Maknanya adalah apayarug

Mujahid dalan tafsirnya (hal. 326).
rbid
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (411357) dan Mujatrid dalam tafsimya @al'
326).
Ibid.

m
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menetap di dalam rahim wanita, sedangkan is'*'jjt
maknanya adalah yang ada di dalam sulbi''/3l

13682. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Muadz bin

Muadz menceritakan kepada kami dari Ibnu Aun, dia

berkata, ..Kami mendatangi Ibrahim pada sore hari, lantas

mereka mengabarkan bahwa dia telatr wafat. Kami lalu

bertanya, .Apakah seseorang bertanya kepadanya tentang

sesuatu?' Mereka menjawab, 'Abdurratrman bin Aswad, ia

bertanya tentang 
tle$t dn 7;'j:'!l' Ia lalu menjawab.'

batrwa 
ta;-JJ artinya dalam ratrim, sementara L;i*1

artinya tulang sulbi'.'/32

13683. Humaid bin Mas'adah menceritakan kepada kami, ia berkata:

Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Aun

menceritakan kepada kami, ia berkata, "Kami mendatangi

Ibrahim, sementara ia telatr wafat."

(Perawi) berkata, "Lantas salah seorang di antara mereka

menceritakan kepadaku bahwa Abdurratrman bin Aswad

bertanya kepadanya sebelum wafat tentang 
tl;Jt 

dan
t.czo tl.

e)Jr.-.Jr. Ia menjawab,."Lafah 
trdf,,.Jit artinya di dalam

rahim, sementara iSf-,A artinya di dalam tulang sulbi.'/33

13684. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyatt

menceritakan kepada kami dari Ibnu Aun, ia berkata: Kami

mendatangi rumah Ibrahim, lantas bertanya tentangnya.

Mereka menjawab, *Telatr wafat." Abdunatrman bin Aswad

lalu bertanYa kePadanYa.

/t3r lbid.
132 Ibnu Athiyyatr dalart Al Muhoru Al Waiiz Q1327)'
133 lbid.
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Perawi lalu menuturkan seperti hadits sebelumnya'a3a

13685. Ya'qub bin Ibratrim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu

ulayyah menceritakan kepada kami dari Ibnu Aun, bahwa

telah sampai berita kepadanya batrwa Abdgrratrman bin

Aswad bertanya kepada Ibratrim tentangnya. Lantas beliau

menuturkan seperti hadits sebelumnya.a3s

13686. Ubaidillah bin Mutrammad bin Fryani menceritakan kepada

kami, ia berkata: Dhamratr bin Rabiatr menceritakan kepada

kami dari Al Ala bin Harun, ia berkata: Aku mendatangi

rumatr Ibratrim ketika wafat, lantas aku bertanya, "Apakah

seseorang pernatr bertanya kepadanya tentang sesuatu?"

Mereka menjawab, "Abdurratrman bin Aswad, ia bertanya

tentang 
t;e.:it aa, 7s:$1. Ia lalu menjawab, 'Lafa4.

W; artinya di dalam rafrim wanita, sementara }i:$,-lir
artinya di dalam tulang sulbi kaum piru'-'*'u

11687. Abu Kgraib dan Abu Saib menceritakan kepada kami,

mereka berdua berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami

dari Laits, dari Mujahid, tentang lata7o 
tii;:':S da, 

=s:ii;jrt,dia latu menjawab , "Lafazhttg,'Jl artinya di dalam rahim,

sementara 7l:;:-$artinya di dalam tulang sulbi.'/37

13688. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Su&an

menceritakan kepadaku dari seseorang yang bercerita

kepadanya, dari Said bin Jabir, ia berkata: Ibnu Abbas

bertanya kepadaku, *Apakatr engkau telatr menikatr? Aku

Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (4t1357) dan Mujatrid dalam tafsirnya (hal.

326).
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mengatakan demikian karena aku tahu Allah akan

mengeluarkan dari tulang sulbimu apa yang disimpan

padanya.'/38

13689. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, dia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, dia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari

As-Sudi, dia berkata,"Lafa*t.AAt artinya di dalam ratrim,

sementara i5'.';,itartinya di dalam tulang sulbi''/3e

13690. Bisyr bin Muadz menceritakan

Yazid menceritakan kePada

menceritakan kePada kami dari

kepada kami, ia berkata:

kami, ia berkata: Said

Qatadah, dari Ibnu Abbas,

ia berkata, "Lafazh 
ttC,Jit

tentang lata;/n Lt:Pi ';ii*, ia berkata, "Lafazh 
nt€"5t

artinya di dalarn ratrim, sementara i;'-;:At artinya di dalam

tulang sulbi."eo

13691. Muhammad bin Abdil A'la menceritakan kepada kami, dia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang lafazh "€frto'i*, iu

berkatq "Lafazh 
t..A,,,13 

artinya di dalam rahim, sementara

i3'.€,,llartinya di dalam tulang sulbi.'(r

13692. Diceritakan kepadaku dari Al Husain bin Al Faraj, ia berkata:

Aku mendengar Abu Muadz berkata: Ubaid bin Sulaiman

menceritakan kepada kami dari Adh-Dhahhak, tentang lafazh

'63t '':i*, dia berkata, "Lafazh 
tcijjl, artinya yang

Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil (21396) dan Al Qurthubi dalan Al Jami' li
Ahkam Al Qur'an(7147).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya @/1355) dan Al Mawardi dalan An-Nulcat wa

Al Uyun (21148).

Ibid.
Ibid.
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menetap di dalam rahim, sementara iS:$',Jit aninya yang

disimpan di dalam tulang sulbi.'#2

13693. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Taid berk'ata,

tentang firman-Ny a, '$z.i*2 'ig, ia berkata, "Lafa^
tii;..JJ 

artinya di dalarr-ratrim, sementara LtiJ' artinya di

dalam tulang sulbi.'#3

13694. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hajjaj

bin Al Minhal menceritakan kepada kami, ia berkata:

Hammad menceritakan kepada kami dari Atha bin Saib, dari

Said bin Jubair -dan Abi Hamzah dari Ibrahim- mereka

berdua berkata, tentang lafazh Lt't?Jt 
t;ti, ia berkata,

"I,,fa?h 
tiA:J 

artinya di dalam rahim, sementara Lt'.d'
artinya di dalam tulang sulbi.'#

Kelima: Berpendapat bahwa lafaiir- 
t 
aA,,:Jmaknanya adalah di

dalam kubur, sedangkan iS'f-Jimaknanya di dunia.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

13695. Bisyr bin Muadz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid bin Zurai menceritakan kepada kami, ia berkata: Said

menceritakan kepada kami dari Qatadah, ia berkata: Al

Hasan pernatr berkata, "Lafah'F-.iJ maknanya adalatr di

Ibnu Abu Hatim dalam afsirnya (411355) dan lbnu Al Jauzi dalarn Zad Al
Masir (3192).
Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (3192).

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (4/1355) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al
Masir Ql92).

u2

u3
u
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dalam kubur, sedangkan iSj;.JJ maknanya adalah di dunia,

dan hampir saja ia menyusul pelakunya'"445

Abu Ja'far berkata: Penafsiran yang lebih tepat adalah, Allatl

SWT mengungkapkan ayat tersebut secara umum dengan firman-Nya,

L1p:,;i;;i,dan bagi setiap makhluk yang ditumbuhkan dari satu

jiw4 ada tempat tetap dan tempat simpanan, tanpa membatasi satu

makna dari makna yang dimilikinya.

Tidak diragukan lagi, manusia menetap di dalam ratrim dan

disimpan di dalam sulbi. Di antara mereka ada yang menetap di atas

bumi atau di dalamnyq dan disimpan di dalam tulang sulbi' Di antara

mereka ada yang menetap di dalam kubur dan disimpan di atas bumi'

Latazh titilj,t aan }I$l mengandung makna-makna

tersebut, maka masuk ke dalam keumuman firman-Nya' 'F*

Lt:*l:: tanpa batasan makna hinggu ada dalil yang membatasinya,

yang mendesak kita untuk berserah kepadanya l

Para atrli qira'at berbeda pendapat tentang bacaan firman Allah

swr, L3t#t'F*
Pertama: Mayoritas ulama Madinah dan Kufah membacanya

Lt:Ft'F* yang artinya, di antara mereka ada yang ditetapkan

oleh Allatr, dan ada pula yang disimpan oleh Allah di tempat

penyimpanan.

Kedua: Ulama Madinatr dan sebagian ulama Bashrah

membacanyu'fi (dengan huruf qaf berharakat pasrah), yang

artinya di antara mereka ada yang menetap pada temp afrrya'46

145

4$

Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (3192), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al

Uyun Qll49), dan Al Qurthubi dalam Al Jami, li Ahkam Al Qar.an (7147),

Itimnur 1nr.Lu"*yu dengan huruf qa/berharukat fathah sebagai isim makan

atat mashdar, dan ia tidak menjadi isim maful karena kata kerjanya tidak



Swah$Arfam

Abu Jatfar berkata: Bacaan yang benar, walaupun keduanya

memiliki alasan yang benar, adalah 
nfr*, 

yang artinya, Allah SWT

yang menetapkannya pada tempablya. Itu agar maknanya sesuai

dengan lafaz/n U'frjt, yalmi keduanya termasuk kata yang tidak

disebutkan pelakunya, dan dinisbatkan kepada Allah SWT, dengan

konsep batrwa para ulama sepakat dalam bacaan Lt:iX", yalani,

dengan hunrf dal berharakat fathah. Menyelaraskan lafazh pertama

dengan lafazhkedua pasti lebih baik daripada menyimpang darinya.

Firman Allah SwT, 6ffi ,,A 9;!51 65 ii
"Sesungguhnya telah Kami jelaskan tanda-tanda kebesaran Kami

lrepada orang-orang yang mengetahui. " Allah SWT menyatakan,

'I(ami telah menjelaskan hujjah dan dalil, serta menetapkannya."

6ffi ,r3. "Kepada orang-orang yang mengetahui,

maksudnya adalatr mengetahui ternpat hujjah dan pelajaran, serta

mematrami ayat dan peringatan. Jika mereka mempelajari apa yang

Kuperingatkan, bahwa Akulah yang telah menciptakan manusia dari

satu jiwa, juga penciptaan-Ku dengan keajaiban ragam bentuk dan

wama, niscaya mereka akan mengetahui bahwa yang melakukan hal

itu bukanlah Dzatyangpantas untuk disekutukan dalam peribadahan."

Matma tersebut sama seperti yang dijelaskan dalam riwayat

berikut ini:

13696. Bisyr bin Muadz me,nceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid me,nceritalcan kepada kauti, ia berkata: Said

membutubkan objek Serncntara itu, Ibnu Katsir dan Abu Am membacanya

denganhnnrf qalberharakat kasrah sebagai isimfa'il,iadiL3:tli, dengauhunrf

dal berhzrakttfathah sebagai isim maful. Diriwayatlon dari Harun Al A'war,
dad Abi Am, dengan huruf dc, berharakat lcasrah sebagai isim fail. Lih^t Al
Bahr Al Muhith(4159q.
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menceritakankepadakamidariQatadah,tentangfirman-Nya,

6ffi ,A *St 6St ':r "sesungguhnva telah Kami

jelaskan tanda'tanda lcebesaran Kami lcepada orang-orang

yang mengetahui," ia berkata, "Kami telah menjelaskan ayat-

ayat itu bagi kaum Yang memahami'"47

ooo

O i'y:y-X-t'A frY# fiYt-t$t ");i3 frS (#
@'oj$.;;n*S#!s

"Don Dialah yr,ng nwrtuaruml'an ait lwian dmi lffigit' ld/lu

Kami tw*/tthl<m dmgart air itu segala mtrccam aunbuh'

tttn$uhmt,ma]6Kamil<Eh&rl<srldmiAmrbuh'Amtbuhan
itu tananun yarrg manghiio,tl. Komil<eh&tl<flrr dati

tdt arndn yffi,g menghiiau itubutir yutgbonyak; dfrrr df,ti

may drrg lo,'":ma mengw ai tanglai. tanglai y dlg ntfrrtiulai,

dmtebun lrrlburr, cmgut' dm. (Kamil<eluml<mt fala)
zaam dm delima yutg srupa dmt yang dnf,k saapa'

p qhatil<artlah fuaw o di w aktu polwrny a bqknh dmt

b€rrlwal<mpulatah)kematangarnya.sentrtgguhnyapadl

447 Ibnu Abu Hatim dalam tafsinrya (4/1358)'

dli -,s$i';1,a
,tg

s$c
96 lt#{r"Liy,?,r*-@q

,13\"y.

*9,r,
3s$.q(:.*,v-'">

i,,;tb1?e;$3i
i'$:f ';'{)rt
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ycrlg demikian iat ada tanda.tmrdo (l<Elunsaan Allah) bast

ot (mg' oftmg Y ArJg b enmmt 
"'(Qs. Al Art'aam [6]: 99)

Takwil firman Atlah: .q g'* iV 1g G'$i -,s;Ii ;5
(eiJ€'^, *W AC:.A rrl' ,9 e6 @anDiatah

yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumhuhhan

dengan air itu segala mflcan twnbuh-tumbuhan, naka Kami

keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghiiau

Kami keluarkan dari tanaman yang menghiiau itu butir yang

banyak)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT menyatakan, "Dialah Allah

yang berhak disembatr, tidak ada sekutu bagi-Nya. Dialah llah yang

telatr menurunkan air dari langit.

,6t $ S$ +g.F6artinya adalah, "Lantas dengan air itu,

Kami keluarkan makanan bagi binatang, burung, binatang liar, dan

rezeki bagi manusia. Mereka memakannya, lantas tumbuh

berkembang."

Jadi, makna firman Allah SwT, ti; $ aq + G.F6
adalatr, "Karli mengeluarkan dengannya sesuatu yang menjadikan

lainnya berkembang."

Seandainya ada yang berkata, "Maknanya adalatr, 'Kami

mengeluarkan dengannya ragam tumbuhan'," maka itu merupakan

pendapat di antara ulama. Hanya saja, yang benar adalah yang

pertama.

Firman Allah SwT, 0,;,- e C#iartinya adalah, "Lalu

dari air itu Karti mengeluarkan tumbuhan yang hijau segar."
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fit artinya hijau, seperti perkataan orang Arab,

{b6:l ;;el
"Ada asap ada api.'#8

Diungkapkan dalam bahasa Arab, t;el ,p)\i 9t6 "Bumi itu

menghijau. " Adapun lafazh;zA ardnya adalatr sayuran yang masih

segar. Diungkapkan dalam bahasa Arab, 6:;p3 aliij artinya pohon

kurma yang menjatutrkan biji kurma yang belum matang. Lafazh ri
,y}t ,o>l artinya seorang pemuda yang mati dalam keadaan sehat.

Diungkapkan pula dalam bahasa Arab, fgi t:gl uJi,'tL artinya,

"Lelaki tersebut untulonu, (aku memberikannya) dengan senang hati."

Firman Allah SwT, gti V + tt" "Kami keluarkan dari

tanaman yang menghijau itu butir yang banyak, " maksudnya adalah

yarg ada dalam tangkai, seperti tangkai gandum, padi, dan lainnya,

yang memiliki butir saling menumpuk.

Makna tersebut sama seperti yang diungkapkan oleh ulama

tafsir.

Riwayat yang menjelaskan makna tersebut adalah:

13697. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan ke,pada kami,

ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Sudi,

tentang firman-Nya , l:,+(fr (;'^r'* Wij2 "Dori

tumbuh-nmbuhan itu tanaman yang menghiiau. Kami

44E Ini adalah peruryamaan orang Arab untuk perkara yarrg diyakini karena

diketahui dari tandanya. Abu Duaib menuturkannya sebagaimana ada dalanAl
Zrsan (entri: f). Al A'masy berkata, '?erunpamaan ini seperti firman Allah

SWT, l,.!; rrr uz.;zli. Maksudnya adalah ,.e!t. An-namr merupakan warna

belang antara putih dengan warna lainnya."
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keluarkan dari tanaman yang menghijau iu butir yang

banyak," bahwa maksudnya adalah, "Ini terdapat dalam

tangkai."44e

Takwil lirman Allah: '11!, its-W U Ifrl 'o.5 @an dart
mayang kurma mengarai tanghal-tangkai yang menjulai)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT menyatakan, 'Dd mayang

kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai. Oleh karena itu,

tangkai-tangkai itu diangkat."

0lJriJl adalatr benflrk jarnak dari t!., seperti latazh otr:.ajl yang

menrpakan bentuk jarnak dari -b, dan maknanya f.lul, tangkai atau

tandan. Bentuk mufrad-tya dapat sajq *, -F, d* t3, lantas

mutsanna-nya )tjt dan jamak dengan bentuk Otiri dan Oty'.

Mereka berkata" "Jamakrya adalah ,riif iUi, i,rii bahasa

HIaj, se,mentara 3r3$ adalah batrasa Qais." '

IJmru'ul Qais berkatq

(#l .At',y gt-* J(,t t*t c,,.'13,lpl',&

"Besar dan lebat puncaknya, sementara batangnya miring,

dengan tangkai htrma yang merah.'4fl

Adapun lafazlnO$, merupakan batrasa untuk selunrhnya.

*' lbnu Abu Hatim dalam tafsimya (411359) dan Al Baghawi dzlam Ma'alim At'
Tanzil (21397).{s Bait ini terdapat dalam Diwan Umnr Al Qais dari qasidah yang berjudul.Izza
Lahiqna bi Qaishara. Ia mengatakannya ketika menghadap Kaisar rmtuk
meminta bantuan atas bani Asad. Riwayat dalam Diwan menyelisihi riwayat

tersebut. Ad-Diwan (hal. 92) dan Al Lban (entri: tJ).
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Ada yang berkata,

,l:At'rx )tL#)J;frlt yu,vn Pk Ut,1)
' 

"Un o' itu memiliki ekor bagaikan tangkai yang merasa

terganggu d.engannya, lantas menggerak-geraftlran eftornya setelah

dikawini.'451

Tamim berkata LSi A"rrg* hurufYa.

Arti lafazh iSri uaA*, dekat dan menjulai.

Makna yang kami ungkapkan sama seperti yang dinyatakan

oleh ulama tafsir.

Riwayat-riwayat yang menj elaskan makna tersebut adalatr:

13698. A1 Mutsanna me,lrceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdullatr bin shalih menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muawiyatr bin shalih menceritakan kepadaku dari.Ali-bin

Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, b$'ttttg
batrwa artinya adalah pohon kurma yang pendek, tangkai-

tangkainya menYenttrh bumi.452

13699. Bisyr bin Muadz me,nceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Said

menceritakan kepada kalni dari Qatadah, tentang firman-Nya,

zSrS'ttt3} {flir. U bahwa maksudnya adalah tangkai-tangkai

yang menggantung.as3

45r Kami tidak mendapatkan bait tersebut dalam referensi yang kami miliki.
nsz rbnu Abu Hatim dalam tafsinrya (4/1359) dan Ibnu Al Jauzi dalam hd Al

Masir (3194)
4s3 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (411359) dan Abdunazzak dalam

tafsirnya(2/60).
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13700. Mutrammad bin Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadatr, tentang firman-Ny;'14!t i$
batrwa maksudnya adalah tangkai-tangkai yang

menggantung.a5a

13701. Hannad menceritakan kepada karni, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami, Ibnu Waki menceritakan kepada

karni, ia berkata: Bapakku menceritakan kepada kami dari

Su$an, dari Abu Ishaq, dari Al Barrq tentang firman-Nya,

'*!t tf* bahwa maksudnya adalah tangkai-tangkai yang

dekat.a55

13702. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada karni, ia berkata:

Abdunazzak mengabarkan kepada kami, ia berkata Ats-

Tsauri mengabarkan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Al

Barra bin Azib, tentang firman-Ny4 '13!' i(E lrrn*"
* 

maksudnya adalah tangkai-tangkai yang dekatas5

13703. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman-

Nvu, &Ji i$qL u, Jfrl '1tj,bahwamaksudnva adalatr

dekat, karena tangkainya bergantungan.asT

451 lbnu Abu Hatim dalanr tafsirnya (4t1359) dan Abdurrazzak dalam tafsirnya

Qt60).ttt Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (4/1359).
156 Ibnu Abu Hatim dalaur tafsimya (4/1359) dan Abdunazzak dalam tafsirnya

(2t60).
457 ibnu'Abu Hatim dalam tafsirnya (411359) dan Ibnu Athiyyah dalam Al

Muhanu Al WajizQl32t).
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13704. Diceritakan kepadaku dari Al Husain bin Al Farraj, ia

berkata: Aku mendengar Abu Muadz berkata: Ubaid bin

Sulaiman menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku

mendengar Adh-Dhahhak berkata, tentang firman-Nya, ir';
"4)" "o(E@ C $51, bahwa maksudnya adalah pohon

kurma pendek yang bersentuhan dengan bumi. Al qinwan

adalah mayangnya.n5s

Taliwil firman Allah: W i,fi:S 'r*l:S # ;t,?{t
'bfi fii @o" hebun-kebun anggur, dan [Kami keluarkan pulal

zaitun dan delima yang serupa dan yang tidah serupa)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT menyatakan, "Demikian

pula Karni mengeluarkan kebtrn-kebun anggur."

Ularna qira'at berbeda pendapat tentang bacaan ayat tersebut.

Pertama: Mayoritas ulama membacany a ?t?i dengin' i'rab

nashab, hanya saja huruf huruf ta' dr-ftasrah-kan karena jamak

muannats salim.

Kedua: Membacanya seperti yang dijelaskan dalam riwayat

berikut ini:ase

13705. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Qasim bin

Salam menceritakan kepada kami dari A[ Kisa'i, ia berkata:

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (411359), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Uyun QlVg), dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil Q1397).

Jumhur membacanya dengan nashab karena di-athaf-h,at kepada lafaztr c.',tJ,

sementara Al A'masy, Muhammad bin Abu Laila, dan diriwayatkan dari Abu
Bakar, dari Ashim, mereka membacanya dengan rafa, dengan prediksi makna

c-rt e pr. Lihat Al Muharrar Al Waiiz Q1328) dan Al Qurthubi dalart Al Jami'

li Ahkam Al Qur'an(7149).
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Hamzah mengabarkan kepada kami dari Al A'masy, ia

membacany a q@l b'ob3.o*
Yakni dengan rolb', karena mengikuti lafazh bry$ dalam

i'raD, walaupun tidak sejenis denganny4 seperti syair berikut ini,

t;:, r,n dn ,-*:lt ,f *V, *r?t:

"Dan englau melihat suamimu dalampeperangan dengan

menggantungkan per ang s erta t ombak' 46r

Abu Ja'far,berkata: Bacaan yang benar hanyalatr 'U pb:
q(!;l (dengan nashab) karena kesepakatan ulama qira'at yang

membacanya demikian, dan jauh maknanya jika dibaca dengan rafa'.

Firman Allah SwT, iteTf $*lf "Dan (Kami kcluarkan

puta) zaitun dan delima." Lafazh itf-;Jt di-atlwf-kan kepada lafazt,

c.rt*t, maka maknanya adalah, "Kami keluarkan pula zaitun, delima

yang serupa dan yang tidak serupa."

Qatadatr berkata tentang maksud lafazh, '# *; W
"Yang serupa dan yang tidak serupa, " seperti yang dijelaskan dalam

riwayat berikut ini:

13706. Bisyr bin Muadz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Said

menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Ny4

# $;rl#,'o$tr'ti$v rg lt.;t' "Dankebun-

m Ibnu Athiyyatr dodlatn Al Mtthorq Al Waiiz Q1328).
6t Bait ini terdapat dalamAl Lisan(k'ata: r'-i.l dan .tll), dengan lafazh,

6ii:i*,:fu tiirbit'*V
"Andai saja suamimu telah pergi dengan merryarunglcan pedang dan tombalc"
Bait ini terdapat di dalam Khbanah Al Adab wa Ghayat Al Arb. Di dalamnya
juga terdapat nasab AMullatr bin Az'Zttb'ari.LihatAl Khizanah (4/45).



Tafsir Ath:Ihobai

lrebun anggur, dan (Kami kcluarkan pulo) zaitun dan delima

yang serupa dan yang tidak serupa," dia berkata, "Serupa

daunnya dengan buatr yang sama."462

Bisa pula serupa datam bentuk, namun berbeda dalam rasa.

Abu Ja'far berkata: Makna ayat tersebut adalah, "Pohon

zaitun dan delima." Tanpa menyebutkan kata pohon dalam ayat,

karena menganggap cukup dengan menyebutkan buafinya, seperti

firman-Nya, '{-}fi }ii "Dan tanyalah (penduduk) negeri' " (Qs'

Yuusuf |2):82)
cukup dengan menyebutkan lafazh ary't tanpa menyebutkan

latazh J.ol @enduduk), karena orang yang membacanya telah paham

dengan maksudnya.

Tatcwil firman Allah: .#-: ';3 -q 
"# 6y ftpt

@erhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan

[perhatikan p ulalahJ kematanganny a)

Abu Ja'far berkata: Ahli qira'at berbeda pendapat tentang

bacaan tersebut.

Pertama: Mayoritas ulama Madinah dan sebagian ulama

Bashralr membacany, .r# .[t l:#l "Perhatiknnlah buahnya di

waldu pohonnya berbuah," dengan huruf ,sa dan mim berhatakat

fathah.

Kedua: Sebagian penduduk Makkah dan mayoritas ulama

Kufatr membacanya g; a dengan huruf fsa dan mim berharukat

dhammah.

0.2 lbnu Abu hatim dalam tafsirnya (411359), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Uyun QtUg), dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (3149).
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Sepertinya yang membaca huruf fsa dan mim dengan harakat

fathah mematraminya dengan maknq "Perhatikanlah buah pepohonan

yang telatr Kami sebutkan namanya; kurma, anggur, zaitun, dan

delim4 ketika berbuatr." ll adalah bentuk jarnak dari aj, seperti

,.r.ailt benttrkjamak dari t*al, dan l.:lt bentukjamak dari ir:*.

Sedangkan yang membaca huruf tsa dan mim dengan dhamah

memahaminya sebagai bentuk jamak dari .161, seperti r+l bentuk

jamak dari 1ul', aan.rir benhrk jarnak dari glJ".Telatr diriwayatkan

sebagaimana riwayat-riwayat berikut ini:a63

13707. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurratrman bin Abu

Hammad menceritakan kepada kami dari Ibnu Idris, dari Al
A'masy, dari Yatrya bin Watsab, ia membac^y^ ,; jt.l"
berkata, "Ifu adalah macam-macam harta.'/fl

13708. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abu Hammad

menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin

Ubaidillah menceritakan kepada kami dari Qais bin Sa'ad,

dari Mujahid, ia berkata, ,l.it artinya hart4 sementara y't
artinya btratr kurma.a65

Bacaan yang paling utarna 
-msnuruf 

kami- adalah bacaan

,f A rlrlir la.rrgan htruf tsa dan mim yang di-dhamah-k'ar),karena

Allah SWT sebelumnya menggambarkan beraneka hart4 seperti

diungkapkan oleh Yatrya bin Watsab, serta menumbuhkan bebijian

Hamzah dan Al Kisa'i membacanya dengan harakat dhammah pada kedua

huruAry4 sementara yang lain dengan harakat fathah. Lihat kitab At-Taisir fi
Qira'ati As-Sab'i (hal. 87) danAn-Nukatwa Al Uyun(21150).
Ibnu Athiyyah dalam Al Muhuru Al Wajiz Q1328).
Al Qnrttrubi dalam Al Jani' li Ahkan Al Qur'an (7149).

1A
,t65
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yang banyak, pohon lurma dengan tangkai yang peNrdek, serta kebun

anggur, zaihrn, dan delima. Itulah ragam buah-buatran. Lantas lafafu

i/fr d1"*akkan ke dalam latazh li, lalu dijamalkan kepada lafaz/n

rld, kernudian dijamat&an lagr dan dikatakr 9; A,i.Ja,'. Adapun

lafazh iltii unirry" adalah ketika berbuatr.

Lafa^ #-l "Dan (perhatikan pulalah) kematangannya,"

malananya adalah telatr matang. Sebagian ulama batrasa Arab dari

Bashratr menyatakan, "Jika dibaca dengan huruf ya' berharakat

fathah, maka merupakan bentuk jarnak d.ti e,t, seperti iJt yang

merupakan benfuk jamak dari J.U, dan 'r-i.!ll benhrk jamak dari

+t:o.
Sementara itu, sebagian ulama Kufatr mengingkari hal itu,

mereka menyatakannya sebagai mashdar dari lafazh t{ Cu 
'ii tAt 4,

dan benhrk mashdar-nya ada tiga, sebagaimana dihikayatkan dari

orang Arab, yakni €-,'&, darL'eseperti At ,'eizb ,serta'eia3l.

Adapun yang membacanya gfs, maka me,ngandung makna

*natll "Yang telah mencapai kcmatangar.'A66

Bisa pula 61ii seperti yang terde,ngar dari ucapan orang Arab,

b9,tJ i;a, ya| "Buah itu telah matang." Di antara contoh yang

membacanya Ci adalah,

tt;.ii;:1n4"

6 Jumhur membacanya dengan hgrufya'berharakat fathah. Ia adalah bcntuk

mashdar dali lafazh gd Ct. Ada juga yang mengatakan bahwa ia adalah bentuk

jamak dari lafazh 6itr. Sementara itu, Ibnu Muhaishan, QatadalU dan Adh-

Dhehhak rcmbacanya dengan hunrf ya' berharakat dhammah. Adaprm Ibnu

Abi Ublah dan Al Yamani, membacanya {rrlt. Lihat btab Al Muharrar Al
trajiz (21328).

{?'r'ti,e -rtJs .;aJ . ' .. Ur.
a
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"Di dalam lafiah di sisi istana

yang di selcitarnya ada buah zaitun yang telah matang.'467

Makna tersebut sama seperti yang dinyatakan oleh ulama

tafsir.

Riwayat-riw ayat ymgmenjelaskan makna tersebut adalatr:

13709. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah

bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyatr

bin Shalih menceritakan kepadaktr dari Ali bin Abi Thalhah,

dari Ibnu Abbas, tentang lafazh $2, bahwa maksudnya

adalah jika telah matang.a68

13710. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadakq ia berkata:

Bapakku me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapalarya, dari Ibnu Abbas, te,lrtang finnan-

Nyq "#s Af+".# \yftSt "Perhatikanlah buahnya di
waldu pohonnya berbuah dan (perhatikan pulalah)

kematangannya," dia berkatq "Lafazh ,p- artinya

kematangannya.'/69

l37ll. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Said menceritakan

kepadakami dari Qatadatr, tentang firman-Nya 
"r' 

Slrlijil
.#3 A Tiy "Perhatikanlah buahnya di watau pohonnya

Bait ini karrra Al Akhthal seperti dalam riwayat Al-Lisan, tetapi kami tidak
mendapatkannya dalam diwan-nya. Bait ini terdapat dalam Majaz Al Qur'an
(u202).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (4/1360).
Ibnu Abu Hatrm dalam tafsirnya@11360) dan Al Mawardi dalamAn-Nulcat wa
Al Uyrn(21150).

't6t
69
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berbuah dan (perhatitran pulalah) kematangannya," dia

berkata, "Lafa^r-r artinya kernatangannya.'/70

13712. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzak me,lrgabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

mengabarkan ke,pada kami dari Qatadah, tentang lafazh .$5,
yalsd kematangannya.aT 

I

13713. Muhammad bin Al Husain menceritalcan kepada kami, ia

berkata: Ahmad bin Al Mufadtrdhal menceritakan ke'pada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Sudi, tentang lafazh orl, yalani kematangannya.aT2

13714. Diceritakan ke,padaku dari Al Husain bin Al F-"j, ia berkata:

Aku mende,ngar Muadz berkata: tlbaid bin Sulaiman

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-

Dhabhak berkata, te,lrtang lafazh #s, yakni

kernatangannya.aT3

13715. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan ke,pada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abbas berkata'

te,lrtang lafazin ro-1, yakni kematangannya.aTa

rbid.
Abdurazzak dalam tafsimya (u&) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsinya
(4t4n3@).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (41411360) dan At Baghawi ddanMa'alim At-
Tanzil (21398).
Ibnu Abu Hatim dalamtafsimya (41411360\.

Ibnu Abu Hatim dalam tafsinrya (4/1360) dan As-Suyuthi dalam Ad-Dun Al
Mantsur (31333).

170
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Talrwit fiman Allah: 'bi6- ,$ *rS '#S O 'i'y

(Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda

[kekuasaan AllahJ bagi orang-orang yang berinan)

Abu Ja'far berkata: Allatl SWT menyatakan, "Dalam semua

itu, yakni ketika Allatl SWT menurunkan air hujan dari langit, yang

dengannya batran-batran pertumbuhan keluar. Tumbuhan juga

mengeluarkan butir yang banyak. Juga segala perkara yang Allatt

SWT sebutkan dalam ayat sebelumnya. Dalam semua itu ada tanda

bagi kalian watrai manusia. Ketika kalian memperhatikan buah yang

keluar, lantas menjadi matang, serta ketika kalian melihat ragam

bentuk dan wamanya, kalian akan mengetatrui bahwa ada pengaturnya

yang tidak serupa bagi-Nya, dan hanya Dia yang berhak disembah.

'oj"i- ifi "nog orang-orang yang beriman," mil<sudnya

adalatr bagi kaum yang membenarkan keesaan Allah dan kekuasaan-

Nya atas segala sesuatu.

Allah SWT menuttrkan secara khusus 
-untuk 

orang-orang

beriman- hal itu, karena merekalah yang bisa mengambil manfaat

dari hujjah Allah SWT dan mengambil pelajaran darinya, bukan orang

yang telah ditutup hatinya, sehingga tidak bisa membedakan mana

yang hak dan mana yang batil, juga tidak bisa membedakan mana

petunjuk dan mana kesesatan.

ooo

h *.5'4i. A lgFt"ff"'# i# $.tE'
3ji4-%{,s; )4,";,
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"Dan mffeka (orang.orang nnlyyrik) mmjadil<m iin ir,,t
sel<utubagi Nlah, padnhal Nlahldh yang menciptal<mr jin

iin itu, ilmt msel@ n:rn$ohong (dengdn mutgatal<mr),
'B ahw asany a Nlah mernpurry ai anak laki.laki ilarr

puerQumt', tanpa (bqilasm) ihu pmgetahumt. Malw
Suci AIIch donMalwTinggi dmi sifat sifat yang rnel=elca

Mlrgn."
(Qs. Al An'aam [6]: 100)

rakwil firman Allah: 'ryiAlg$t@'# iq, ;jE,
* h ?vr3 (Dan mereka [orang-orang musyrtkJ menjadihan jin
itu sekutu bagi Allah, padahal Allahlah yang menciptakan jin-jin
itu, dan mereka membohong [dengan mengatakanJ, ,,Bahwasanya

Allah mempunyai anah laki-IaW dan perempuan,o tanpa [berdasarJ
ilmu pengetahuan)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT menyatakan, "Orang-orang
yang me,nyekutukan Allah SWT menjadikan jin sebagai sekutu,

seperti dijelaskan dalam firman-Nya yang lain, fS -gES i|'lig.r
"Dan merelra adakan (hubungan) nasab antara Allah dan antara jin."
(Qs. Ash-Shaffaat [37]: 158)

Lafazh'dt *-n hab-kan bisa dengan salatr satu dari dua

alasan berikut ini:

1. Pe,njelas dari tafhzh rtf,Jt.

2. Malma kalimat adalah |iae 'Ft ,;g?'d, I ,ki .Dan

mereka menjadikan jin sebagai sekutu bagi Allah, padahal

Dialah yang memcrptakan mereka."

Para ulama berbeda pendapat tentang bacaan ayat, ffs.

--@l
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Pertama: Ulama berbagai negeri membacanya ffs, lrrrg
maknanya" "Hanya Allah yang menciptakan mereka.'t'15

Kedua: Riwayat dari Yahya bin Ya'mar berikut ini:

13716. Ahmad bin Yusuf menceritakan kepadaku, ia berkata: Al

Qasim bin Salam menceritakan kepada kami, ia berkata:

Hajjaj menceritakan kepada kami dari Harun, dari Washil -
maula Abu Uyainfr-, dari Yatrya bin Uqail, dari Yatrya bin

Ya'mar, iaberkata, &i 4tiep.

Yalmi dengan huruf lam yang dr-jazam-kan, yang maktanya,

"Mereka berkata, uril d, A !;S'? 4,'oi'sesungguhnya jin
mentpalcan serilcat Allah dalam menciptakan lcami'.'476

Abu Ja'far berkata: Bacaan yang lebih tepat adalah Atr)
karena kesepakatan ulama qira'at.

Firman Allah swr, ;, A ?v,5 'u;. AC{Ft "Dan mereka

membohong (dengan mengatakan),'Bahwasanya Allah mempunyai

anak laki-laki dan perempuan'."

Lafazh tjf artnya mereka berbohong. Diungkapkan dalam

balrasa Arab, tS pli &'{J'I '4i?.r "5;Qrlan berkata dusta kepada si

fulan."

Yahya bin Ya'mar membacanya dengan hunrf laz berharakatszftnz. Maknanya
adaldr, mereka menjadilan berhala yang mereka buat sendiri sebagai serikat
bagi Allah. Lihat An-Nukat wa Al Uyun (A$D. Sementara inr, jurnhur
mernbacanya dengan hunrf /az berharakat fathah. Malnanya adalalr, padahal
Allah yang menciptakan mereka. Itulah mushaf Abdullah bin Mas'ud. Libait Al
Muhanar Al Waj iz (21329).
Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uytn (2ll5l) d^t Al Muharrar Al lYajb
(2t32e).
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Makna tersebut sama seperti yang diungkapkan oleh ularna

tafsir.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan malcna tersebut adalah:

13717. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih

menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyatr

menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhatr, dari Ibnu

Abbas, tentang firman-Nya, '"# ig; & lWt "Dan

mereka (orang-orang musynk) meniadikan jin itu selattu

bagi Allah." I-afa^'&A? lttj "Padahat Allahlah yang

menciptakan jin-jin itu,," maksudnya adalatr, mereka

berdusta. Lafazh ?\$ '4. A lgFt "Dan merela

membohong (dengan mengatalcan),'Bahwasanya Allah

mempunyai anak laki-laki dan perempttan'," maksudnya

adalah, mereka berdusta. 477

13718. Muhanrmad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman-

Ny^, * h *3 'qi. A ltiFs "oan mere*a membohong

(dengan mengatakan), 'Bahwasanya Allah mempunyai anak

laki-labi dan perempuan', tanpa (berdasar) ilmu

pengetahuan," dia berkata, "Maksudnya adalah, mereka

menjadikan bagi-Nya anak laki-laki dan perempuan, tanpa

ilmu pengetatru-. rr47E

137L9. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

1n Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (4/1360).

'o lbid.
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menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujahid, tentang firman-Ny u, )2 h *3 '4i '; lgFt
"Dan mereka membohong (dengan mengatakan),

'Bahwasanya Allah mempunyai anak laki-laki dan

perempuon', tanpa (berdasar) ilmu pengetahuan," dia

berkat4 "Maksudnya adalah, mereka berdusta."aTe

13720. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujatrid, dengan riwayat yang sama.a8o

13721. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Said menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, ;Llt"""' .,
'"A i(A "Dan mereks (orang-orong musyrik) menjadikan

. jin itu selafiu bagi Allah, " bahwa maksudnya adalah, mereka

mendustakan. <,; ;. g {.-*i jiGi'. "Maha suci

Allah dan Maha Tinggi dari sifat-sifat yang mereka

berikan," maksudnya adalah dari kedustaan yang mereka

lakukan. Orang Arab menjadikan anak perempuan bagi

Allah, dan menjadikan anak laki-laki yang mereka sukai.

Sementara ifu, orang Yahudi mengadakan hubungan nasab

antara Allah dan antara jin. Sesungguhnya jin mengetahui

batrwa mereka benar-benar akan diseret ke neraka.aEl

nD Mu5ahid dalam tafsirnya Oal. 326) dan Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al
UynQllsr).

am Muiatrid dalam a8irnya (hal. 326) dn Al Mawardi dalarn An-Nukot wa Al
UwnQlrst).4tr Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya @/1360) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa
Al UytnQll1l).
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13722. Muhammad bin Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Mutrammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadatr, tentang firman-Nya, 'ryi.{lgFt

* h ?v't 
uDan mereka membohong (dengan

mengatakan),'Bahwasonya Allah memlrunyai anak laki-laki

dan perempuan', tanpa (berdasar) ilmu pengetahuan, " dia

berkata" 'Maksudnya adalah, mereka menaksir

(memperkirakan) bahwa Allah memiliki anak laki-laki dan

perempuan.'{82

13723. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Sudi, tentang finnan-Ny u, ft h *i '4i 'i l;;Ft "Dan

merela membohong (dengan mengatakan),'Bahwasanya

Allah mempunyai anak laki-laH dan perempuan', tanpo

(berdasar) ilmu pengetahuan," dia berkata, "Maksudnya

adalah, mereka menyatakan anak laki-laki dan perempuan

bagi Allah. Orang Arab berkata, 'Para malaikat adalah anak

perempuan Allah'. Sementara itu, karm Yatrudi berkata, 'Al
Masih dan Uzafu adalah dua anak laki-laki 411.h, .ra83

13724. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang firman-Nya, /, h *13 '4 A l:;Ft "Dan

merelra membohong (dengan mengatakan),'Baltwasanya

Allah mempurryai anak laW-laki dan perempuan', tanpa

(berdasar) ilmu pengetahuan," dia berkata, "Maksudnya

1n lbid.
4t3 Ibnu Abu Hatim dalam afsirnya $,136l) dan Al Qurthubi dalam Al Jami' li

AhkaD, Al Qar' an (7 I 53).
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adalatr tj?, yang artinya mereka berdust4 padahal tidak

ada anak laki-laki atau wanita bagi Allah. Orang Nasrani

berkata, 'Al Masih adalah puta Allah'. Sernentara itu, kaum

musyrik berkata, 'Para malaikat adalatr putri-putri Allah'.

Semuaberkata dusta.ae

13725. AI Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkat4 tentang firman Allatl
SwT, |4 igr it lg., "Dan mereka (orang-orang

musyrik) menjadikan jin itu sehttu bagi Allah," dia berkata,

"Itulatr perkataan orang-orang zindik.

'i ,i?i,Ibnu Juraij berkata: Mujahid berkata, 'Malcnanya

adalah, mereka berdusta.'/E5

13726. Ibnu Waki me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
,, Usamah menceritakan kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-

Dhahhak, tentang firman-Nya, i?g.i 'qi. 5 l;;Ft "Dan

merekn membohong (dengan mmgatakan),'Bahwasanya

Allah mempunyai anak laki-laki dan perempuan'," ia

berkata, "Mereka menyifati-Nya demikian.'/86

13727. Lnran bin Musa menceritakan kepada kalni, ia berkata:

Abdul Warits menceritakan kepada kami dari Abu Amr,

tentang finnan-Nya, ?y23 A A VFt "Dan rnerelca

membohong (dengan mengatakan),'Bahwasanya Allah

* Ibid.s5 Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (2ll5l) dan Al Qurthubi dzlam Al
Jami'li Ahlcam Al Qur'an (7153).ts Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (41136l).
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mempunyai anak laki-laki dan perempttan'," ia berkata,

"Maksudnya adalatr, mereka mendustakanny 
^.;A87

Abu Ja'far berkata: Jadi, makna ayat tersebut adalatr,

"Mereka menjadikan jin sebagai sekutu dalam beribadatr kepada-Nya

padahal hanya Dia yang menciptakan mereka, tanpa bantuan dari

seorang pun."

?v,.3 '4. A l:;Ft "Dan mereka membohong (dengan

mengatalran), 'Bahwasanya Atlah mempunyai anak laki-laki dan

perempuan'. " Allatl SWT menyatakan, "Mereka berdusta kepada

Allah, lantas menetapkan anak laki-laki dan perempuan bagi-Nya

tanpa pengetatruan atas apa yang mereka katakana. Hal itu dilakukan

dengan kebodohan atas keagungan Allatr SWT, karena tidak pantas

seorang llah memiliki anak laki-laki, perempuum, istri, atau siapa saja

yang menyekutukan-Nya. "

Talcwil firman AIIah: <i;-g J-CSS f14, (Maha

Suci Allah dan Maha Tinggi dari s{at-sifat yang mereko berikan)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT menyatakan, "Maha Suci

dan Maha Luhur Allah dari sifat yang digambarkan oleh makhluk-

maktrluk-Ny4 ketika mereka mengaku bahwa jin merupakan sekutu

bagi Allatr. Juga ketika mereka berdusta bahwa Allah memiliki anak

laki-laki dan perempuan, karena itu merupakan sifat makhluk yang

terjadi lantaran hubwrgan suami istri, hingga akhirnya mendapatkan

anak, sifat makhluk yang lemah sehingga sangat membutuhkan teman

hidup untuk menyalurkan keinginan syatrwatnya. Sungguh, Allatl

'r7 lbnu Athi)'yah dalarn Al Muhors Al Wajiz Q1329) dan Al Qurthubi dalam Al
Jami'li Ahkam Al Qar'm(7153).
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SWT sama sekali tidak demikian dan tidak membutuhkan apa pun.

Juga bukan yang lematr sehingga sangat membututrkan wanita untuk

menyalurkan syahwat."

Lafazh jrf merup akarr waza ryui dari fir yang artinya

tingg.

Diriwayatkan dari Qatadah tentang tafsiran lafazh',ti{- b
yang maknanya mereka berdusta.

13728. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Said me,nceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, {G$'
3j;- g {,-gi "Maha Suci Atlah dan Maha Tinggi

dari sifat-sifut yang mereka berikan," bahwa maksudnya

adalah atas apa yang mereka dustakan.'/88

Aku menduga maksud penafsiran Qatadah adalah,

"Me,rEka berdusta tentang sifat yang mereka garnbarkan untuk Allalt

SWT, bahwa Allah memiliki anak laki-laki dan perempuan." Mereka

sama sekali tidak bermaksud bahwa kata al washfu diartikan

kedustaan;

ooc

Zb* rt K fi '!, :i iK lfiI$r,; o. irai U:.
'g'igt@'*r6,h';';6

4tt Ibnu Abu Hatimdalamtafsimya (411362).
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" Did P ernciptrr lorrsrt df,rr bun i. B agaimana Dia mempwry ai
mak padalwl ilio ddak mempurryai isffi. Aa rnenciptal<an

segala seswtttt; ilfrnAw mmgetalwi segala sesumtu."

(Qs. Al An'aam [6J: 101)

. ralcwit riman Attah: tt';ft 5 iKiSA*ii +r&Ai'et."'^;t $ ,K @ia Pencipta langit dan buml Bagaimana Dia

mempunyai anak padahal Dia tidak mempunyai istrl Dia

menciptahan segala sesuotul dan Dia mengetahui segala sesuatu)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT menyatakan, "Mereka

menyatakan bahwajin adalah serikat bagi Allah. Mereka pun berdusta

dalam menggambarkan Allah, bahwa Dia memiliki anak laki-laki dan

perempuan, padahal Dialah yang menciptakan langit dan bumi dari

ketiadaan.

Makna tersebut sama seperti yang dijelaskan dalam riwayat

berikut ini:

13729. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,

tentang firman-Ny4 -,tfii; J,rAi f{, "Dio Pencipta

langit dan bumi, " dia berkata "Dialah Allah yang

membuatkan keduanya untuk pertama kali. Dia menciptakan

keduanya dari ketiadaan.'/8e

Firman Arah swr, w rt & 7; 5t 5 iK- ij
"Bagaimana Dia mempunyai anak padahal Dia tidak mempunyai

4te Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tarail (2t398,399) dan Ibnu Katsir dalam
tafsirnya (61122).
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istri." Anak hanya ada dari pasangan laki-laki dan wanitq dan tidak

sepantasnya Allah SWT memiliki seorang istri sehingga Dia memiliki

anak, karena Allah SWT pencipta segala sesuatu. Allah SWT

menyatakan, "Jika semuanya adalatr makhluk-Nya, maka bagaimana

bisa Dia memiliki seorang anak, padahal Dia tidak memiliki seorang

istri yang dapat menghasilkan anak?"

Taknvil firman Allah: "* ,6 ,9; '; ;6'g fr @io
menciptahan segala sesuatry dan Dia mengetahui segala sesaatu)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT menyatakan, "Dialah Allah

yang menciptakan segala sesuatu, tidak ada pencipta selain-Nya.

Berhala yang kalian sekutukan dengan Allah hanyalatr makhluk-Nya.

Demikian pula yang kalian katakan sebagai anak-Nya, hanyalah

mak*rluk-Nya, baik ia malaikat, jin, maupun manusia.

'* ,6 ,gf 1{: "Dan Dia mengetahui segala sesuatu,"

maksudnya adalatr, "Allah yang menciptakan segala sesuatu. Tidak

ada yang samar bagiNya, walaupun hanya sebesar biji sawi, baik di

langit maupun di bumi. Dialah Allah Yang Matra Tahu akan bilangan

dan amal perbuatan kalian, serta amal perbuatan makhluk-Nya yang

dianggap ttrhan oleh kalian. Allah SWT akan memperhitungkan amal

kalian dan membalasnya."

{too

,\-/ L)GbM';^Jy,6i{furt;
'J*sr6 ,9lP;;7u:*5a
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" (Yang /rren,iliki sifat sifu yo,ng) demikimrr itu ialah lJ,lah

Tuhmtkanw; ddak ado ilah yorJgbe7:hak disen$ah selain

Dia; Pencipta segah saa;uo1g,t, mal<fl sertahlahDia; ilmt

Dia ailalah panelilwra segala sesuattt."

(Qs. AlAn'aam [6]: 102)

Abu Ja'fer berkata: Allah SWT menyatakan, *Wahai orang-

orang yang menyekutukan Allah, Dzat yarlg menciptakan segala

sesuatu dan Matra Tahu terhadap sesuatu adalatr Rabb kalian, bukan

tuhan kalian yang sama sekali tidak memiliki kemanfaatan atau

kemudharatan, serta tidak bisa melakukan kebaikan atau keburukan."

'; {t;Jt -7 "Trdrk ada ilah vang berhak disembah selain

Dia." Ini merupakan pernyataan dari Allah atas kedustaan orang-

orang yang mengatakan bahwa jin adalah serikat bagi Allah SWT.

Allah SWT menyatakan, *Wahai orang-orang bodoh, t""gg'tt

tidak ada yang berhak disembatr kecuali Dz-at yanlg menciptakan

segala sesuatu danDzat Yang Matra Tahu terhadap segala hal. Tidak

pantas ibadah kalian serta semua makhluk yang ada di langit dan di

bumi kecuali kepada Allah, karena Dialah yang menciptakan segala

sesuatu. Jadi, makhluk diwajibkan untuk beribadatr hanya kepada-

Nya. Oleh karena itu, beribadahlah hanya kepada-Nya dengan

ketaatan, dan tunduklah hanya kepada-Nya."

3*; ,6,f i9 ii "Drn Dia adalah pemelihara segala

sesuatu, maksudnya adalah, *Allah SWT Maha Mengawasi dan

menjaga segala sesuatg dengan memberikan rezeki kepada mereka

dan mengaturnya."

oco

=l=il)
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'#,t, titi $":riSi Li j6 #..ii;UrAJ

,,Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan matfl, sedmtg Dia
dtpat melihat segala yilw l<elihawt; dm Dialdh Y u'g

Maha Hor/rus lagi Maha Mengetaltui 
"'(Qs. Al Arr'aam [6]: 103)

Takrrilfi rmanAllah:';t":t;Sfit$'i$'t5fil"L)iJ
'# l;At @ia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata,

sedang Dia dapat melihat segala yang kelihatan; dan Dialah yang

Maha halus lagi Maha Mengetahui)

Abu Ja'far berkata: ulama tafsir berbeda pendapat dalam

menafsirkan firman-Nya, 'l*li lr.$'fi #.5'*Lr.iJ "Dio

tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dopat melihat

se gala yang lrelihatan. "

Pertama: Berpendapat bahwa maksudnya adalatr, *Allatl

swT tidak diliputi oleh pandangan, sementara Dia meliputi berbagai

pandangan."

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat beri}ut ini:

13730. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman

Auah swr, ';;tli Lii6 
"$s'*L)iJ 

"Dia tidak

dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat
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melihat segala yang kclihatan," dia berkata, "Pandangan

seseorang tidak bisa melihat Allah SWT ."4e0

13731. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Said menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, 
',L)frJW 3$ i:t ';5:,rt "Dia tidak dapat dicapai oleh

penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala yang

kelihatan," maksudnya adalatr Allah Yang Matra Agung dari

diliputi penglihatan.ae I

13732. Sa'ad bin Abdillah bin Abdil Hakam menceritakan kepadaku,

ia berkata: Ktralid bin Abdinatrman menceritakan kepada

kami, ia berkata: Abu Urfujah menceritakan kepada kami

dari Athiyyah Al Aufa" tentang firman-Nya" @ '',*( #i',;.t
@ '':*Gra Jy"Woioh-waiah (orang-orang mulonin) pada

hari itu berseri-seri. Kepada Tuhannyalah mereka melihat-"

(Qs. Al Qiyaamatr l75l:22'23) Dia berkata, "Mereka rnelihat

Allah SWT, tetapi pandangan mereka tidak meliputinya

karena keagtmgan Allah SWT, sementara pandangan-Nya

melihat mereka. Demikianlah makna firman-Ny u,'*Lr.!sJ
tStli 'Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata'.'Ae2

Abu Ja'far berkata: Kelompok yang berpendapat demikian

beralasan dengan firman-Nya, i;( 36 t;fr LU)X$ V
"Hingga bila Fir'aun iru telah hampir tenggelam berkatalah dia,

'Scya percaya... '. " (Qs. Yuunus [0]: 90)

Ibnu Al Jauzi dalam ZadAl Masir (3/98) dan Ibnu Athiyyah dalamAl Muharrar
Al Wajiz Q1330).
Ibnu Athiyyah dalamAl Muharrar Al Waiiz Q1330).
Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (3/98), Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil

QI4OO), dan lbnu Athiyyah dalamAl Muharrar Al Waiiz Q1330).
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Mereka berkata, .,Allah SWT menyifan al gharqu (tenggelam)

dengan al idrak,dan tidak diragukan lagi batrwa al garqu tidak disifati

dengan melihat."4e3

Mereka berkata, *Jadi, makna firman-Ny 4 ,$:ii'*L)i$
dengan arti tidak melihat, adalah makna yang jauh dari kebenaran,

karena perkara terkadang terkena idrak akan tetapi tidak dilihat,

seperti firman Allah SWT yang mengabarkan perkataan satrabat Musa

AS kepada Musa ketika pengikut Fir'aun mendekati mereka, (!i llt

@i{:t\(4r;j g i6 OCAI'Mata setetah trcdua gotongan

itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengihtt Musa,

" Se sungguhnya kita b enar'b enar aftan ter susal ".' (Qs. Asy-Syu' araa'

[26]: 6l) Karena Allah swT telah memberikan janji kepada Nabi

Musa batrwa mereka tidak akan tersusul --dengan firman-Ny u-,'ii
s;4i& J 6 A a-6* ? i$ c,E ;';\ 6t ctt-GJ

,,Pergilah lamu dengan hamba-hamba-Ku (bani Israil) di malam

hari, malra buatlah untuk mereka ialan yang lrering di laut itu, kamu

tak usah khawatir akan tersusul dan tidak usah talatt (akan

tenggelam). " (Qs. Thaatraa [20J: 77)

Mereka berkata, "Jika sesuatu bisa melihat sesuatu akan tetapi

tidak bisa meng-i dr ak-ny u, atau bisa metg-i dr ak'ny a akan tetapi tidak

bisa melihatnya, maka maklumlah batrwa firman-Ny4 '.>)i J
yrsitidak berarri batrwa Allah tidak dilihat oleh pandangan, akan

tetapi Allah SWT tidak diliputi pandangan, karena adanya yang

meliputi Allah merupakan perkara yang tidak dibenarkan.

4e3 Al Mawardi dalarn An-Nukat wa Al Uyun Qll52).
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Mereka berkata, ..Kaum mukmin dan penduduk surga akan

melihat Allah dengan penglihatan mereka, akan tetapi pandangan

mereka tidak meng -idrak'Nya (tidak meliputi-Nya).

Mereka berkata, "Di antara dalil yang menunjukkan batrwa

Allah swT tidak bisa di-idrak (diliputi) akan tetapi bisa dilihat,

adalah, ?.\a, q $y * i re,'Jj";,- {5 'Don mereka tidak

mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainlan apa yang

dilrehendaki-Nya'. " (Qs.Al Baqarah [2]:255)

Mereka berkatq "Allah SWT menafikan batrwa makhluk-Nya

bisa meliputi ilmu-Nya sedikit pun, kecuali dengan kehendak-Nya."

Mereka berkat4 "Maksud lafazj}^ ilmu dalam ayat ini adalatt

sesuatu yang diketatrui, dan ketika Allah SWT menafftan makhluk-

Nya untuk meliputi ilmu-Nya, maka Dia sama sekali tidak menafikan

bahwa mereka mengetahuinya. Ketika Allah SWT menafikan ilmu

dari makhlrk-Nyu, hal itu sama sekali tidak menafikan ilmu dari-Nya.

Demikian pula ketika Allah SWT menafikan idrak, tidak berarti Allah

SWT menafikan bahwa Dia bisa dilihat, karena makna idrak bukan

makna ru'yah, dan sesunggUhnya idrak artinya meliputi, sebagaimana

dijelaskan dalam khabar Ibnu Abbas sebelumnya."

Mereka berkata, "seandainya ada yang bertany4 'Lantas

kenapa kalian mengingkari batrwa makna firman-Nya, 'rL)A S

'.#:il ua"tah, Allah SWT tidak bisa dilihat oleh pandan garf?"

Jawab, 'Kami mengingkari hal itu karena Allah SWT

mengabarkan bahwa wajah-wajah pada Hari Kiamat akan melihat-

Nya. Rasulullatr SAW juga mengabarkan umatnya bahwa mereka

akan melihat Rabb pada Hari Kiamat, seperti bulan yang dilihat pada
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malarn purnama, serta sebagaimana mereka melihat matatrari tanpa
adanya awan'.'/%

Jika Allah swr telah mengabarkan demikian dalam kitab-
Nya, juga Rasulultah, maka maksud firman-Ny4 1tf@ bg *i-,,A
@ |$g qr: "Wajah-wajah (orang-orang mubnin) pada hari itu
berseri-seri. Kepada Tuhannyalah mereka melihat,,, (es. Al
Qiyaamatr l75l: 22-23) adalatr penglihatan dengan mata. Apalagi isi
Al Qur'an itu saling membenarkan. Tidak dibenarkan pula ada naskah
dalam dua khabar ini 

-seperti 
yang telatr kami jelaskan dalam kitab

Lathif Al Bayan An Ushul Al Ahkan*.

Jadi, firman Ailah swT, #.si )Lri j buk* ,*n
dimaksud dalam fimran-Nya, @ '{*86 ,q@ -:*g Xi-U
"wajah-wajah (orang-orang mubnin) pada hmi itu berseri-seri.
Kepada Tuhannyalah mereka melihat.,, (es. Al eiyaamah l75l: 22_
23),karenapada hari kiamat mereka melihat Rabb mereka, akan tetapi
mereka' tidak bisa meliputi-Nya, hal ini merupakan sikap
membenarkan Allah dan dua suratr tersebut, juga sebagai sikap
berserah diri kepada apa yang diturunkan oleh Allah swr dalam dua
suratr tersebut.

Kedua: Berpendapat batrwa maksudnya adalah, pandangan
tidak bisa melihatny4 sementara Dia bisa melihat pandangan.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

13733. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ahnad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

os Al Bukhari dalam At-Tauhid e434), Muslim dalam Al Masajid (2ll), Abu
Daud dalam sunannya (7429),dan Ahmad dalam musnadnya(ji1f|t.
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kami, dia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari

As-Sudi, tentang firman-Nya, 'rttS 
"!+r.iJ 

"Dia tidak

dapat dicapai oleh penglihatan mata," bahwa maksudnya

adalah, sesuatu tidak bisa melihat-Ny4 sementara Dia bisa

melihat malchluk.'{es

13734. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami dari Ismail bin Abu Khalid, dari

Amir, dari Masruq, dari Aisyatr, ia berkata, "Barangsiapa

menceritakan kepadamu bahwa Rasulullah_ sAw tglut_,

melihat Tuhannya, maka ia berdustal $, 3t5.ii'#.,ii)L ,iJI
";6ii lri 'Oro tidak dapat dicapai oleh penglihatan ryata,jJr4t)l rl2+

/ t/^l

sedang Dia dapat melihat

mungkin bagi seorang manusia pun balwa Allah berkata-

lrata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau di

belakang tabir'. (Qs. Asy-Syuuraa [a2]: 5l)

Akan tetapi beliau pernah melihat Jibril dalam bentuk aslinya

sebanyak dua kali.'/e5

13735. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami dari Ismail bin Khalid, dari Amir,

dari Masruq, ia berkata: Aku bertanya kepada Aisyah,
*Wahai Ummul Mukminin, apakatr Muhammad pernah

melihat Rabbnya?" Dia menjawab, "subhanallah, bulu

kudukku berdiri mendengar ucapanmu!" Dia lalu

membacakan ayat, ';tW Lr.$'fr YfS i'"'r.i$
'# J. b'U( "Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (411364).

At-Tirmidzi dalamTafsir Al Qur'an (3068).

ang Dia dapat melihat segala yang ketihatan'. it(ft
rb .i6 u 5 W SY{:'\ r#- 6 fi-'Dan tidak

495
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mata, sedang dia dapat melihat segala yang kclihatan; dan

DialahYang Maha Halus lagi Maha Mengetahul.'.'Ae7

13736. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul A'la
dan Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami dari Daud, dari

Asy-Sya'bi, dari Masruq, dari Aisyatr, dengan riwayat yang

sama.498

13737. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Mughirah, dari Asy-Sya'bi,
ia berkata: Aisyatr berkata" "Barangsiapa berkata batrwa ia

telatr melihat Rabbnya, maka ia telatr melakukan kedustaan

yang besar atas nama Allah! Allah SWT berfirrnan, .i-:t;Si lr.$'fi fr\rt '*>)fr 'Dia tidak dapat dicapai
oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala

penglihatan itu'.'AD

Kelompok yang berpendapat demikian menyatakan bahwa

lafazh:Itr:It artinya melihat. Mereka mengingkari batrwa Allah SWT
dilihat di dunia dan di akhirat. Lantas mereka menafsirkan firman
Allah swr, @'-;;gq lf@'-,*g XiU ,,wajah-wajah (orang-

orang mubnin) pada hari itu berseri-seri. Kepada Tuhannyalah

merelra meliltat. " (Qs. Al Qiyaamatr [75]: 22-23) Batrwa maksudnya

adalatr menunggu ratrmat dan pahala dari Allah SWT.

Abu Ja'far berkata: Sebagian mereka menakwilkan hadits
yang menjelaskan batrwa penduduk surga melihat Atlah SWT.

Al Bukhari dalarn Tafsir Al Qtr'u (4855), Muslim dalan Al Iman e89), dan
Ahmad dalam musnadnya (611363).
Ibid.
At-Tirmidzi dalarn TSsir Al Qar'an (3068) dan Ibnu Abu Hatim dalam
taBirnya (41 1362, 1363).

4n
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Sementara itu, yang lain mengingkari keberadaan hadits tersebut,

batrkan menyatakan bahwa hadits tersebut tidak berasal dari

Rasulullah SAW.

Mereka mengembalikan permasalahan ini kepada akal mereka.

Mereka berkata, "Aka[ kami tidak bisa mematrami batrwa Allah SWT

bisa dilihat dengan Pandangan."

Mereka mendatangkan berbagai alasan dengan berbagai

pertimbangan akal.

Di antara dalil yang mereka anggap paling kuat adalah,

pandangan mereka tidak melihat sesuatu kecuali perkara yang

memiliki ruang antara pandangan dengan objek yang dilihat, bukan

perkara yang melekat kepada mereka.

Mereka berkata, "Artinya, antara pandangan dengan objek

yang dipandang terdapat ruang kosong. Jika pandangan ini bisa

melihat Allah SWT pada Hari Kiamat seperti pandangan pada hari ini,

berarti Allah SWT merupakan wujud yang terbatas, dan barangsiapa

menyifati Atlah SWT demikian, maka ia telatr menyifati-Nya dengan

jism yatgbisa bertambah serta bisa berkurang."

Mereka berkat4 "Di antara alasan lainnya adalah, pandangan

itu mendapatkan suatu objek yang dapat dipandangnya, seperti

pendengaran mendapatkan suara dari objek yang didengarnya, dan

penciuman mendapatkan bau dari objek yang diciumnya. Tidak benar

ada perkara yang dilihat tanpa warn4 tidak mungkin ada perkara yang

bisa dicium tanpa bau, dan tidak mungkin ada perkara yang bisa

dilihat tanpa warna. Oleh karena itu, mustatril Allah SWT disifati

dengan wama, dan mustahil pula Allah SWT disifati dengan terlihat'"
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Ketiga: Berpendapat bahwa maksudnya adalah, Allah SWT

tidak dilihat oleh makhluk di dunia, akan tetapi Dia dilihat di akhirat.

Kelompok ini berpendapat bahwa lafazh rltplt dalam ayat

tersebut maknanya adalatr melihat. Mereka beralasan dengan

pernyataan bahwa kendati lafazlr, rlt.1r)t tidak berarti melihat, namun

melihat merupakan salah satu makna latazlr, rltp;lt. Jelasny4 tidak

mungkin seseorang melihat, akan tetapi tidak memiliki idrak untuk

objek yang dilihatny4 walaupun ia tidak bisa meliputi selurutr

bagiannya. Jadi, penglihatan pandangan terhadap sesuatu adalatr idrak

untuknya. Lantas Allah SWT mengabarkan bahwa wajah-wajatt

melihat kepada-Nya pada Hari Kiamat. Jika demikian, mustahil

wajah-wajatr itu melihat akan tetapi tidak memilikr idrak untuk objek

yang dilihatrya. Selain itu, jika memang demikian, maka tidak

mungkin ada kontradiksi 
-satu 

sama lain- dalam berita Allah SWT.

Oleh karena itu, kita harus menyatakan batrwa firman Allah SWT, i
tii{r'nLri *"rrg*dung makna khusus, yakni pandangan dunia

tidak melihatnya, sementara Allah SWT melihat mereka di dunia dan

aktrirat, karena Allah SWT telah membatasinya dengan firman-Nya,

@ "':)G q; .lf @ h( $i-f;t "waiah-waiah (orang-orang

mulvnin) pada hari itu berseri-seri. Kepada Tuhonnyalah mereka

melihat. " (Qs.Al Qiyaamah [75l:22-23)

Dari kelompok ini ada yang berkata, "Ayat tersebut

mengandung makna khusus, akan tetapi dengan pemahaman bahwa

pandangan orang-orang zhalim tidak melihat-Nya, baik di dunia

maupun di akhirat, sedangkan pandangan orang-orang beriman dan

kekasih-Nya bisa melihat-Nya."

Mereka berkat4 "Bisa pula dipatrami batrwa tidak diliputi oleh

pandangan secara menyelunrh, namun hanya sebatas dilihat."
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Mereka berkata, "Bisa pula dipatrami bahwa tidak bisa dilihat

di dunia, akan tetapi bisa dilihat di akhirat."

Mereka berkata, "Bisa pula dipahami bahwa tidak bisa dilihat

dengan pandangan maktrluk-makhluk-Nya. Jadi, yang dinafikan

adalatr pandangan merek4 seperti pandangan yang ditetapkan untuk

dirinya sendiri, karena pandangan mereka lematr kecuali dengan

kekuatan yang Allatr berikan, sementara pandangan Allah SWT

menyeluruh, sehingga tidak ada yang samar bagi-Nya"'

Mereka berkata, *Tidak dirag,kan lagi, firman AUah SWT, i
';5\i1 'rL)33 mengandung makna khusus, dan kita pun tidak

meragukan batrwa para kekasih Allah akan melihat-Nya pada Hari

Kia6at, hanya saja kami tidak mengetahui manakatr yang dimaksud

dari empat makna khusus tersebut."

Mereka lalu beralasan atas kebenaran pendapat mereka dengan

alasan sebelumnya.

Keempat: Berpendapat bahwa ayat tersebut mengandung

makna umum, yang artinya tidak seorang pun bisa melihat-Nya, baik

di dunia maupun di alfiirat, hanya saja Allatr SWT memberikan indra

keenam kepada para kekasih-Nya sehingga mereka bisa melihat-Nya.

Mereka beralasan batrwa Allatr swT menafikan pandangan

makhluk kepada-Nya, tanpa ada dalil yang mengkhususkannya, akan

tetapi Dia juga mengabarkan bahwa wajatr-wajatr akan melihat-Nya

pada Hari Kiamat.

Mereka berkata, ..Tentunya ayat-ayat ini tidak saling

bertabrakan."

Alasan lairurya dari sisi akal, mereka berkata, "Jika kita bisa

melihat Allah SWT di akhirat dengan pandangan yang lebih kuat,
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maka kita semestinya juga bisa melihat-Nya di dunia kendati dengan
pandangan yang lemah, karena setiap indra dicipakan untuk
merasakan salatr satu objeknya. Artiny4 kendati lemah, tetap bisa
melihat-Nya."

Mereka berkata, "Seandainya pandangan itu bisa melihat dzat
yang menciptakannya dalam sebagian keadaan dan walctu, maka
semestinya dia dapat melihatnya di dunia walaupun lematl Ketika hal
itu tidak didapatkan di dunia ini, maka semestinya hal itu pun tidak
ada di akhirat. Jika demikian, sementara Allah swr mengabarkan
batrwa para kekasih-Nya akan melihatnya di akhirat, maka mereka
akan melihat bukan dengan indra penglihatan.,,

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang benar adalah yang

berdasarkan sabda beliau, "Kalian akan melihat Rabb karian pada
Hari Kiamat seperti kalian melihat bulan pada malam purnama. Dan
seperti kalian melihat matahari tanpa anl,an."5@

Jadi, kaurn mtrkmin akan melihat-Ny4 sementara kaum kafir
tidak dapat nlelihatrya, seperti dijelaskan dalam firman-Nya, ;+ytrf
@'ai;,i Ei- t-: ii "sekali-trati tidah sesungguhnyo merelm

pada hari itu benar-benar tertutup dari (rahmat) Tuhan merel(a."
(Qs.Al Muthaffifiin [83]: 15)

Jawaban atas pendapat kelompok lein:

Ini merupakan jawaban atas kelompok yang mengingkari
bahwa Allah swr dilihat pada Hari Kiamat, dengan alasan bahwa
tidak bisa dilihat kecuali perkara yang memiliki ruang. Jika demikian,

'' Al Bukhari dalam At-Tauhid (7434), Muslim dalam Al Masajid (21I), dan
Ahmad dalam musnadnya (41360).



tidak mungkin Atlah SWT bisa dilihat, karena

menetapkan batrwa Allah SWT memiliki batas'

Torfsi,r-ArtIhabari

dengannya kita

Jawab:Kitatanyakankepadamerek4..Apakatrengkautahu

dzat yang disifati dengan pengaturan (selain Allah) akan tetapi tidak

bersentuhan dengan kalian serta tidak berpisah?"

Jika mereka menyatakan tahu, maka mereka harus

menjelaskanny4 dan tidak ada jalan untuk hd itu. sedangkan jika

mereka menyatakan tidak tahu, maka kita katakan kepada mereka,

..Bukankatr kalian tatru bahwa Allah tidak bersentuhan dengan kalian

dan tidak berpisatr, akan tetapi Dia disifati dengan pengaturan dan

perbuatan? Lantas kenapa kalian mengingkari hd itu, yakni ketika

kalian mengatakan batrwa kalian tidak akan melihat kecuali kepada

sesuatu yang terdapat ruang diantaranya? Kenapa engkau tidak

mengatakan batrwa Altah SWT berbeda dalam masalatr ini, artinya

Allatr bisa dilihat walaupun tidak terpisatr, seperti Allah SWT disifati

dengan pengaturan, walaupun Dia tidak bersentuhan dan tidak

terpisatr. Terlebih kadang kalian melihat sesuatu yang tidak memiliki

ruang antara pandangan dengan objek pandangan, sebagaimana hati

hanya mengetatrui Dz.at yang mengatur dalam keadaan bersentuhan

dengannya atau berpisatr, akan tetapi ia mengetahuinya dengan

keadaan tidak demikian. Selain itu, apakah ada perbedaan antara

kalian dengan kelompok yang mengingkari Dzat yang mengatgr dan

berbuat, akan tetapi dapat dilihat, walaupun tidak bersentuhan dengan

yang melihatnYa?"

Niscaya mereka tidak akan bisa menjawabnya kecuali jawaban

yang sama.

Demikian pula ketika mereka berkata, "Pandangan harus dapat

melihat objek yang memiliki wama, seperti pendengaran hanrs dapat
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mendengar objek yang memiliki suara, dan penciuman harus mencium

objek yang memiliki bau."

Jawab, "Bukankah kalian melihat setiap orang yang memiliki
kekuatan untuk mengatur pasti memiliki warna (bentuk yang dapat

ditangkap oleh penglihatan), akan tetapi kalian meyakini batrwa Allatr

SWT memiliki kemampuan unhrk mengatur, akan tetapi Dia tidak

disifati dengan warna?"

Jika mereka mengatakan,"Ya, bettrl demikian," maka mereka

mesti menetapkan hal itu, kecuali mereka berdusta, bahwa ada sesuatu

yang memiliki kekuatan pengatur akan tetapi tidak disifati dengan

warna. Mereka juga harus menjelaskannya. Akan tetapi, mereka pasti

tidak akan mampu melakukannya.

Kita katakan kepada mereka, *Ketika Allah SWT memiliki
kekuatan akan tetapi tidak disifati dengan warna, kalian harus

menetapkan batrwa Allah SWT bisa dilihat kendati Dia tidak disifati

dengan *arna. Lantas, apa perbedaan antara kasus pertama dengan

kasus kedua?"

Mereka tidak akan bisa menjawab kecuali dengan ungkapan

yang menimbulkan ungkapan serupa.

Kelompok ini juga memiliki syubhat lain yang tidak ingin
karni ungkapkan secrua luas, karena maksud kami hanyalah

menjelaskan Al Qur'an. Kami mengungkapkan sebagian perkataan

mereka dalam kitab ini unttrk menjelaskan batrwa argumentasi yang

mereka ungkapkan hanya bersumber dari bisikan syetan yang sangat

mudah dipatahkan, yang tidak bersumber dari Al Qur'an dan Sunnah

Rasulullah SAW. Artinya" mereka berada dalam kegelapan. Hanya

kepada Allatr kita b€rlindug dari segala kesesatan.
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Firman Allatr swT, '":+l ,1r;\i 't: "Dan Dialah vang

Maha Halus tagi Maha Mengetahui. " Allah SWT menjelaskan,

"Mudah baginya melihat berbagai penglihatan, dan pandangannya itu

meliputi segala hal yang tidak bisa dicapai oleh pandangan makhluk.

Dialah Atlah Yang Matra Mengetahui makhluk-Nya, terhadap

penglihatan mereka, juga terhadap sebab yang menjadikan mereka

tidak bisa meliputi-Nya. Lantas Allah SWT Matra Kasih kepada

hamba-Nya, dengan kekuasaan-Nya Dia menyiapkan pandangan bagi

makhluk-Nya yang tidak bisa meliputi-Nya. Allah pun Maha

Mengetahui bagaimana Dia mengatur hamba-Nya terhadap perkara

yang lebih baik urhrk makhluk-Nya."

Makna tersebut sama seperti yang dijelaskan dalam riwayat

berikut ini:

13738. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami -Ibnu Waki mencgritakan

kepada kami-, ia berkata: Bapakku menceritakan kepada

kami dari Abu Ja'far Ar-Raji, dari Ar-Rabi bin Anas, dqi
Abu Al-Aliyah, tentang firman Allah SWT, '*t ll;li
'Dialah Yang Maha Halus lagi Maha Mengetahul, " bahwa

maksudnya adalatr, Matra Halus dengan mengeluarkannya,

dan Matra Mengetahui terhadap tempatrya.sol

oco

'0r Ibnu Abu hatim dalarn tafsirnya (411364) dan Al Qurthubi dalam Al Jam{ li
Ahkan Al Qur'an(7157).
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W'e;' -.*;$ ;"{ {J,W u, }_V {;e 
-S

y;qK$LU{U;, -, ,l' -
"Sesunggutvry a tclah datang dmi T ulwruru bukti.k*ti

yarJg tu^gt malrabarmgsiaQa melilwt (l<ebenaran itu),
mal<n (mar{aotnya) bagi ilirirrya sendiri; dmtbmangsiapa

buta (ddak melihat l<ebenaran ihl), mala l<crrrudharatamrya
l<enlbalilrcpadauya.Donaku(I,vluhanmad)sel<ali.lcali

bulrcrrrlah p anelihm o(rnu) ."

(Qs. Al An'aam [6]: 104)

rarrwir rirman Auah: -:+;* fr #W u;g.{:CX
*-JF, &-{6UiUi"W C f,ls"ruugruhnya tetah datang dari

Tuhanmu bukti-bukti yang terang; maha barangsiapa melihat

[hebenaran iloJ, maka [manfaatnyal bagi dirinya sendiri; dan
borangsiapa buta [fidah melihat kebenaran iluJ, maka
kemudharatannya kembali kepadanya Dan aku [MuhammadJ
s e kali-kali b ukanlah pemelihara[muJ)

Abu Ja'far berkata: Ini adalah perintah dari Allah SWT
kepada Nabi Muhammad SAW, agar beliau berkata kepada orang-
orans yang diperingatkan pada ayat-Ny4 U$G gt 35 -i,i'l,y

sampai firman-Ny u, lfi ,7"b1i';ratas hujjah-Nya kepada seluruh
makhluk yang menyekutukan Allah dan mendustakan Rasul-Nya.
Allah SWT menyatakan, *Wahai Muhammad, katakan kepada
mereka, 'wahai orang-orang yang menyekufukan Allatr, telah datang
dari Tuhanmu bukti-bukti yang terang, yang dengannya kalian bisa
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melihat mana petunjuk dan mana kesesatan, serta membedakan mana

keimanan dan mana kekufilran'."

Al basha'ir merupakan bentr,rk jarnak dari bashirah,

sebagaimana diungkapkan oleh seorang penyair,

,s?s b W.. :-. gM. :'eK1 e ijfr | k
"Mereka membmva buloi di otas pundak mereka,

sementara butaiyang fumiliki dibm'a oleh htda

yang berlari kencang. "soz

Maksud lafazh bashirah adalah bukti yang nyata, seperti

dinyatakan dalam riwayat berikut ini:

13739. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu wahb

mengabarkan kepada kami, ia lerkata: Ibnu Zaid berkata,

tentang firman Allah SWT, W ,, 
"y-. 

{i€ i
"sesungguhrrya telah datang dari Tuhanmu bulai-buWi yang

terang." Al basha'ir adalah petunjuk, yakni petunjuk yang

ada di dalam hati mereka terhadap aganna, bukan mata yang

ada di atas kePala mereka.

Lantas beliau memlacakan firman-N v", fi{tJi{qg
@ illto ,li a;t;r,f {.Ji "Kirrno sesungguhnva

bulrnnlah mata itu yang buta, tetapi yang buta, ialah hati

yang di dalam dada." (Qs.Al Hajj [22]: aQ.

5u2 Bait ini terdapat dalarr- Tafsir Al Qarthubi dengan redaksi, elLr.r.tyh. Orang

yang mengatakannya adalatr Asy-Asy'ari Al Ja'fi. Ia juga ada dalam Al-Lisan

(entri: .l;lr dan rl). Lihat Al Qurthubi (7157) dar. Ibnu Athiyyah dalam ,{I

Muhtrar Al Waiiz Ql33l).
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Dia berkata, "Pandangan dan pendengar agama itu adalah di

dalam hati."5o3

13740. Bisyr bin Muadz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Said

menceritakan .kepada kami dari Qatadatr, tentang firman

Allah swr, W u';9. '5fC I "sesungguhnya telah

datang dari Tuhanmu bulai-bubi yang terang," bahwa

maksudnya adalatr bukti.

Firman Allah SwT, 4;fS, ;d ;3 "Maka barangsiapa

melihat (lrebenaran itu), maka (manfaatnya) bagi dirinya sendiri."
Allah SWT menyatakan, "Barangsiapa melihat dan menetapkan

hujjah-hujjah Allah SWT tersebut, serta mengimani makna yang

terkandung di dalamnya, berupa tauhid, dan membenarkan Rasul

dengan apa yang dibawanya, maka ia mendapatkan bagian untuk

dirinya, dan kebaifan menjadi miliknya."
E -z--t 0i[3 G l;lt "Dan barangsiapa buta (tidak melihat

lrcbenaran itu), maka kcmudharatannya kembali kepadanya,"

maksudnya adalah barangsiapa tidak menjadikannya sebagai bukti,

serta tidak membenarkan isi yang terkandung di dalam-Nya, yakni

keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah SWT menyatakan, "Ia
hanya berbuat buruk kepada dirinya."

+")t, # E1 77j "Dan aht (Muhammad) sekati-twli

bulranlah pemelihara(mu)." Nabi SAW menyatakan, "Aku sama

sekali tidak mengawasi kalian hingga menghitung amal perbuatan

kalian, apalagr membalasnya, karena aku hanya seorang rasul yang

503 Ibnu Abu Hatim dalanr tafsimya@lB6$.
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diutus untuk kalian. Dialah Allah yang menjaga kalian, tidak ada

perkara yang samar bag-Nya atas perbuatan yang kalian lakukan."

coo

,, a 4; 3. r 5"\j;4j 4si,3# 6y'f'
@5#

"Dqrdikiartldht<ot7r]immgulmg'ulangiayat'oyatKmni
ilpayr-(orang'orongyangbefinarrmendapatpeauf uk)

dm rupayd ororrg'otar.g fiiulyyrik mengatnl<mt, 'Kotnu tgloh

merrpel$ari ayat'ayat ittt (dfrri al:,,i kitab)' , d'ut ilpaya

Kami menielasl<ut N Qtlrr'mt itul<epddf, otd,r.g.otcmg yd,ttg

nengetaltui."
(Qt. Al An'aam [6J: 105)

Tatrwil 1irman Allah: ,!,ii2" \j;4i 5Si '3F' 6)ft
Ofr ,3 4; @emikianlah Kami mengulang-ulangi ayat-

ayatKamisupaya[orang-orangyangberimanmendapatpetunjukJ
dan supaya orangort ng musyrik mengatakan, "Kamu Telah

mempelajari ayat.ayat itu [dari ahti kitabJ,,, dan supaya Kami

menjelaskan Al Qur'an itu kepada ofang'orang yang mengetahui)

Abu Ja'far berkata: Allah SwT menyatakan, ..Wahai

manusia, sebagaimana Kujetaskan ayat dan hujjatr-Ku dalam surah ini,

sehingga kalian mengetatrui keesaan-Ku serta kebenaran rasul dan

kitab-Ku. Kujelaskan pula ayat-ayat-Ku dalam segenap perkara yang

tidak kalian ketahui, sehingga kalian tidak mengetatruiny4 yaitu

berupa perintatl dan larangan."
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Makna tersebut sama seperti yang dijelaskan dalam riwayat

berikut ini:

13741. Mutrammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada karni dari As-

Sudi, tentang firman-Nya, gi$ ,1# <4{9t
"Demikianlah Kami mengulang-ulangi ryat-ayat Kami,"

batrwa maksudnya adalah, kepada orang-orang yang

menyekutukan Allah, seperti yang kami jelaskan dalam surah

ini, agar mereka tidak berkata" "Kamu telatr

memPelajarinYa?'so{

Ahli qira af berbeda pendapat tentang bacaan ayat tersebut.

Pertama: Mayoritas ulama Madinatr dan Kufatr membacanya

'c)73 ,jk; (tanpa huruf alifl yatgmaknanya, *Wahai Muhammad,

engkau telatr membacanya."

Kedua: Sekelompok ulama terdahulu, seperti Ibnu Abbas,

membaca [ain, demikian pula kalangan tabiin. Ini adalah bacaan

sebagian ulama Bashrah, yaitu, 'r>52ts ,ih; (dengan htxuf alifl,

yang maknanya, "Engkau mempelajarinya dari ahli kitab."

Diriwayatkan dari Qatadatr, bahwa ia membacilYa, iii13 yang

maknanya, dibacakan.

Sementara itu, dari Al Hasan, diriwayatkan batrwa dia

membacany ai5;3 yang maknanya, terhapus. s05

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (411365).

Ibnu Katsir dan Abu Amr membacanya dengan htxuf alif dan ta berharakat

fathah.Ibnu Amir membacanya tanpa huruf alif, ht;ulu/f sin berharakat fathah,
dan huruf ra di-sz&zr-kan. Sementara itu, yang lain membacanya tanPa huruf
alif, huruf sin di-sulrun-kan, dan huruf ta berharakat fathah. Lihat kitab lr-
Taisir Ji Qira'a As-Sab ', (hal. 78).

,04
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Abu Ja'far berkata: Bacaan yang paling tepat 
-menurut

kami- adatah '€)1t ,i-fr^:, dengan penafsiran, "Engkau membaca

dan mempelajarinya, karena demikianlah perkataan kaum musyrik

kepada Nabi Mtrhammad SAW."

Allah swT mengabarlgrn ucapan mereka dalam firman-Nya,

Ay C, A 6;ri J,ta- ::;. rg-.A ojfi. ;il'rt^ ri,s
@ J", 3rl ir:l t:iS ?+*;t "Dan sesungguhnva Kami

mengetahii batria merepa berlata, 'sesungguhnya Al Qur'an itu

diajarlcan oleh seorang manusia kcpadanya (Muhammad)'. Padahal

bahasa orang yang mereta tuduhtran (bafuwa) Muhammad belajar

lrepadanya bahasa Ajam, sedang Al Qur'an adalah dalam bahasa

Arab yang terang. " (Qs. An-Nahl [16]: 103)

Allah swT mengabarkan dengan ayat tersebut, mereka

berkata "Muhammad membawakan hat itu kepada kalian dari yang

lainnya."

Jika demikian, maka bacaan 'c))t 
'iA: dengan tafsiran'

..Engkau mempetajarinya dari ahli kitab," menjadi lebih tepat daripada

bacaan iiltr yang artinya, "Kalian membacakannya kepada

mereka." Juga lebih baik daripada bacaan lainnya'

Para ulama berbeda pendapat tentang makna ayat tersebut,

sesuai dengan perbedaan qira'at.

Pertama: Riwayat yang menjelaskan bahwa para pendahulu

membacany a'c)j|, j h::, dengan tafsiran, "Engkau mempelajarinya

dari ahli kitab."

13742. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatt

bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyatt

bin shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Ali bin
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Abu Thalhah menceritakan kepada kami dari Ibnu Abbas,

tentang firman-Nya, J"6;1j;4j batrwa mereka berkata,

"Engkau membaca dan mempelajarinya." Itu merupakan

ucapan kaum Quraisy.so5

13743. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaidillah

menceritakan kepada kami dari Israil, dari Abu Yatrya, dari

Mujatrid, tentang firman-Nya, 3.'5; 1j;4; ia berkata,

"Maknanya adalah, 'Engkau membaca dan

mempelajarinya'."507

13744. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami -Ibnu Waki menceritakan

kepada kami-, ia berkata: Bapakku menceritakan kepada

kami dari Israil, dan ia menyetujuinya, dari Abu Ishaq, dari

At-Tamimi, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Ny4 llfu;
J,J 6'ria berkata, "Maknanya adalatr, 'Engkau membaca dan

mempelajorinya'."50E

13745. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Sudi, tentang firman-Nya, i.'6:, ljfij ia berkata,

"Maknanya adalah, engkau membaca Al Kitab.'5@

13746. Diceritakan kepadaku dari Al Hasan bin Al Faraj, ia berkata:

Aku mendengar Abu Muadz berkata: Ubaid bin Sulaiman

menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku mendengar Adh-

Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (21154), Al Baghawi dalam Ma'alim
At-Tarail (21402), dan Al Qurthubi dalarn Al Jami' li Ahkmn Al Qur'an (7/58).

Ibid.
Ibid.
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (411365).
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Dhahhak berkata, telrtang firman-Nya, '.>'ti, ia berkata,

'I(amu merrpelaj ari dan mernbacanya."slo

13747. Abu Kuraib me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Athiyyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil

menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari At-Tamimi,

ia berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Abbas, "Apa

pendapatrnu tentang firman-Nya,l*,)t?" Ia berkata, "Kamu

membaca dan mempelaj arinya. "s 
I I

13748. Ibnu Humaid me,nceritakan kepada kami, ia berkata: HalJcam

menceritakan kepada kami dari Anbasah, dari Abu Ishaq,

dari At-Tamimi, dari Ibnu Abbas, dengan riwayat yang

sama.sl2

Kedua: Riwayat dari para pendahulu yang menjelaskan

bacaan 'r>J"jt3, batrwa maknanya adalah, "Engkau btrdebat

dengannya."

13749. Imran bin Musa menceritakan kepada kami, dia berkata:

Abdul Warits menceritakan kepada kami dari Humaid, dari

Mujatrid, dari Ibnu Abbas, tentang lafad.'d'ttl>, ia berkata,

'I(amu me,mbacakannya. "s 
I 3

13750. Ya'qub me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah

menceritakan kepada kami dari Ayyub, dari Said bin Jabir,

dari Ibnu Abbas, ia membacilYa, 3.:6; ijfrj m

5r0 IbnuAl lavzidalamZ,dAl Masir (3/101).
5rr Al Mawardi dalam An-Nufut wa Al IJyun (21L54) dao At Qurthubi dalam Al

Jami' li Ahkam Al Qar'an (7158\.
5r2 lbid.
5r3 Al Mawardi ddamAn-Mirat wa Al Uyun (21154).
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menduga maksudnya adalah, "Engkau membacakannya

kepada atrli kitab."5 14

13751. Muhammad bin Basyar menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abdurratrman menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan

menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari At-Tamimi,

dari Ibnu Abbas, U6:, \jfrj ia berkata, "Kamu

membacakan dan mempelajarinya."s I 5

13752. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abu Daud menceritakan kepada kami, ia berkata:

Syu'batr menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, ia

berkata: Aku mendengar At-Tamimi berkata: Aku bertanya

kepada Ibnu Abbas, tentang firman-Ny a, .i.1,i21, \3j4j i^
berkata, "Kamu membacakan dan mempelaj arinya."s 16

13753. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

. 
_ 
Ulayyah menceritakan kepada kami dari Abu Al Mu'alla,

dari Said bin Jubair, ia berkata: Ibnu Abbas membacanya
z -2.517\?)t'

13754. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Adam

Al Asqalani menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'batr

menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Al Mu'alla

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Said

bin Jubair berkata: Ibnu Abbas membacanya'd"tti> (dengan

huruf alif, sin di-suhtn-kan, dan huruf ta yarag di-nashab-

k*)t"

tto lbid.
5t5 lbid.t'6 lbid.tn lbid
ttE lbid.
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13755. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami,

Abdurrazzak mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Uyainatr mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, ia

berkata: Arrr bin Kaisan mengabarkan kepadaku: Ibnu

Abbas membacanya 't>J"jti:, yang artinya, "Kamu

membacakannya dan berdebat dengannyu.::5 I e

13756. Abu Kuraib dan Ibnu Waki menceritakan kepada kami,

mereka berdua berkata: Suffan bin Uyainah menceritakan

kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Aru bin Kaisan,

bahwa Ibnu Abbas berkata, tentang firman-Nya,',)tt3 bahwa

artinya adalah, "Kamu membacakannya dan berdebat

dengannya."52o

13757. Ibnu Basyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata:

Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abu Basyar, dari

Said bin Jubair, tentang ayat ini, ,i,-ir:'ljfij ia berkata,

"Maksudnya adalalu'Engkau membacakanny ut ;t521

13758. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Adam

menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'batr menceritakan

kepada kami, ia berkata: Abu Basyar menceritakan kepada

karni dari Said bin Jubair, dia membacakan firman-Nya,
'cLrt:> (dengan hvruf ald darl ta yarrg di-nashab-kan). Ia juga

berkata" *Engkau membacak a nrrya."522

Abdurrazzak dalam afsirnya Ql62) dn Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya
(4/136s).
Al Mawardi dalatn An-Nukat wa Al Uyun Qll54) dan Al Qurthubi dalam Al
Jam{ li Ahkam Al Qur'u (715t).
Ibid
Ibid

5r9

520

52t

5:A
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13759. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hajjaj

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Uwanatr

menceritakan kepada kami dari Abu Basyar, dari Said bin

Jubair, ia membacakan l>J"jtil, artinya adalatr, "Kamu

berdebat de,ngannya. "s23

13760. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujahid, tentang firman-Nya, l>i.jtls ia berkata, "Kamu

memahamkannya, kamu mernbacakannya kepada Yahudi,

dan mereka membacakannya kepadarnu."s2a

13761. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujatrid, tentang firman-Ny4 i.:6; ljfi; ia berkata,

"\daksudrya adalah, engkau membacakannya kepada kaum

Yatrudi, dan mereka membacakarmya kepadarnu."s2s

13762. Al Mutsanna me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin
Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim

menceritakan kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak,

tentang firman Allatl SWT, (.,'ir'ryat<ni ahli kitab.s26

13763. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Uyainah menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih,

dari Mujahid, te,ntang firman-Nya, r!1lr ia berkata, "Kamu

t" Ibid.
52f Al Mawardi dalamAn-Nukat wa Al Uyun (21154), Mujahid dalam tafsirnya (hal.

326), dar Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (411365).
s's lbid.
52u lbid.



mernbacakannya kepada Yatrudi,

membacakannya kepadamu."s27

T$sirAh:Ilwbai

dan mereka

13764. Muhamnad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanlat

me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, te'lrtang firman-

Nya, i'6', 1j;4; ia berkata, "Artinya yaitu, 'Engkau

membacakannya ke,pada kaum Yatrudi, dan kamu membaca

kitab-kitab serta mempelaj arinya."528

Ketiga: Riwayat yang menjelaskan bacaan dalam belrtuk
'r*,)i, yakni dalam be,lrtuk mabni majhul.

13765. Imran bin Musa N Qazzaz menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abdul Warits bin Said menceritakan ke,pada kami,

dia berkata: Al Husain Al Mu'allim dan Said menceritakan

ke,pada kami dari Qatadah, tentang firman-Ny4 U?t U.-gi
'cJ;it tj$: P6i, bahwa artinya adalah, dibacakan dan

diajarkan."52e

13766. Muhammad bin Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, ia berkata: Qatadatr berkata, tentang kalimat

u;\, yang artinya dibacakan. s3o

Adapun dalarn bacaan Ibnu Mas'ud,yaia'u,1lt.

Ibid.
Al Mawardi dalamAn-Nulrr wa Al Uyun (2115$.
Al Mawardi dalam An-Nulmt wa Al Uyun Q/154) dan Ibnu Al Jauzi d^l^m Zad
Al Masir (3/101).
Ibid.

527

525

5X)
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Keempat: Riwayat yang menjelaskan bacaan l*j3, yang

artinya telah hilang dan berlalu pada masa lampau.53l

13767. Bisyr bin Muadz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Said

menceritakan kepada kami dari Qatadatr, ia berkata: Al
Hasan membacanya, ',t:r:, tjhi, yang artinya telatr

hilang.532

13768. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Adam

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sytr'batr me,nceritakan

kepada kami, dia berkata: Abu Ishaq Al Hamadani

menceritakan kepada kami, ia berkata tentang bacaan Ibnu

Mas'ud ',t:t't (tanpa huruf alif, sin yang di-nashab-kan, dan

huruf ra yang berharakat sulatn).s33

13769. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

. Abdurrazzak mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, ia

berkata: Aku mendengar Ibnu Zubair berkat4 "Anak-anak

kecil memb acilny a'+>trjtlt, yan g artinya telah I enyap. "s3a

13770. Muhammad bin Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, ia berkata: Al Hasan berkata, te,ntang firman-

Nya, Li"1S ,jh":, bahwa artinya adalatr telah lampau dan

hilang.53s

Al Mawardi dalamAn-Nulut wa Al Uyun (21154), Abdurrazzak dalam tafsirnya
(2161), dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (411365).
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.

53t

5r2
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Kelima: Mernbacanya ur1't, yang berasal dari rmgkapan e,.J',

lultr yang artinya ia telah membacanya.

13771. Abmad bin Yusuf Ats-Tsa'labi menceritakan kepadaku, ia

berkata: Abu Ubaidah menceritakan kepada kami, ia berkata:

Haijaj me,nceritakan kepada kami dari Harun, ia berkata:

Dalam bacaan lJbay bin Ka'ab dan Ibnu Mas'ud adalah,

if ,jA;, ia berkata, 'Maksu&rya Nabi SAW

mernbacanya."536

Alasan bisa dibaca dengan lataz}r. 'c*)5 dar. 'urs3 pada

kesernpatan lain, yakni dalam bentuk kata ganti orang kedua dan kata

ganti orang ketig4 karena kalimat tersebut merupakan pendapat dari

masing-masing qira' at.

Abu Ja'far berkata: Telatr kami jelaskan bacaan yang paling

tepat, dan bukti atas kebenaran pilihan kami.

Takwil lirman AIIah: Gfr * 4; @an supaya

Kami menjelashan Al Qur'an itu kepada orang4rrang yong

mengetahui)

Allah SWT memjelaskan, "Sebagaimana Kami menjelaskannya

pada suratr ini unhrk orang-orang yang menyekutukan Allah SWT,

Kami juga menjelaskan ayat-ayat pada tempat lain, agar mereka tidak

berkata kepada Rasul-Ku, 'Apa yang kamu bawakan kepada kami

hanyalah perkara yang kaupelajari dari ahli kitab'. Dengan ayat-ayat

itulah mereka tidak berani mendustakannya. Juga agar Kalni

menjelaskan kebe,naran kepada orang yang mengetattui kebenararu

yakni kaum yang ketika kebe,naran sampai kepadanya" ia akan

tt Al Mawardi dzlamAn-Nukat wa Al Uyun (21154).
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mengikutinya, bukan seperti orang yang membangkang setelatl

kebenaran itu menghampirinya."

ooc

+;,jt?r'; S yni* 1 u $ytri(, "g

@'"-{'til
"Il<utilah aya yang tclah diwalryrl<ankcpadmrw dmi

Tuh.arurnr; fidak ada atlwn selain Dia; dm belrpalinslah

dmi orung. orottg rwsY6ik."
(Qr. Al An'aam [6]: 106)

Tatwit lirman Auah: '; Sy'ity-{ 4 ,r $Ltr-}U '4i
'u{.Ai * ,}f?t Qkutilah apa yang telah diwahyukan kepadaiu

dari Tuhanmu; tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia;

dan berpalinglah dari orung4rrang musyrih)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT menyatakan kepada Nabi

Muhammad SAW, *Wahai Muhammad, ikutilah apa yang Rabbmu

perintahkan dalam wahyu yang diberikan kepadamu. Lakukanlah

perintah-Nya dan tinggalkanlatr larangan-Nyq serta tinggalkanlalt

ajakan kaum musyrik dari para penyembah berhala dan patung, karena

tidak ada ilah yarg berhak disembatr selain-Nya. Dialah yang telatr

mengeluarkan butir dan biji, Dialah Allah yang telah membuka tirai

Subuh, menjadikan malam sebagai tempat istiratrat, dan matatrari serta

bulan dengan perhitungan."
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'*{4i * ,i,;?t "Dan berpalinglah dari orang-orang

musyrik," maksudnya adalatr, *Jauhilatr sikap mendebat mereka."

Ayat tersebut lplu dihapus dengan firman-Nya dalam suratr At-

raubah, hs{.t 4 iSrAi 6fir, "Maka bunuhtah orans-

orang m*ryrikin itu dimana saja lcamu jumpai mereka. " (Qs. At-
Taubatr [9J: 5)

Keterangan tersebut sama seperti yang ddelaskan dalam

riwayat berikut ini:

13772. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatt

bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyatt

bin Shalih menceritakan kepada kami dari Ali bin Abu

Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firrran-Ny4 ,* ,;r;?t
u{.Pi "Dan berpalinglah dari orang-orang musyrilg"

dan yang sejenisnya dari berbagu ayat yang menjelaskan

kata maaf bagi kaum mupynk. Lantas ayat tersebut dihapus

dengan firman-Nyr" i#t: U-'dF|i-)iil$ "Matra

bunuhlah orang-orang musyriHn itu dimana saja kamu

jumpai merelra." (Qs.At-Taubah [9]: 5)537

coo

@,ft,
"Danl<alru y'.l;lah malrghcndaki, niscaya mrr:el,a tidak
mempu seluarl<mt(Nya). D an Karni ddak menjadil<mt

"' fbnu Al Jauzi dalam Zad At Masir (3/l0l) dan Ibnu Athiyyah dalam At
Muhorar Al Wajb (2/332).
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t<onnl pemelihara bagi nnekn; df,rJ l<onru sel<f,li.kali

bul(anlorh p emeliltm a b ogi nu ela 
"'(Qs. Al An'aam [6]: 107)

Tarrwil fi*gl Allah: A4; 6JW 6W'Y'i,l i6 tr;
F", i* A'V't-W @an kalau Allah menghendaki, nbcaya

mer6ia- tidak mempersekutuhan[NyaJ. Dan Kami tidak meniadihan

kamu pemelihara bagi mereka; dan kamu sekali-kali bukanlah

pemelihara bagi mereka)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT menyatakan kepada Nabi

Muhammad SAW, "Berpalinglatr dari kaum musyrik serta

tinggalkanlatr sikap mendebat dan mencela mereka."

iFA -Y'ifr i6 tr;"Dan lalau Atlah menghendaki, niscava

merelra tidak mempersehttukan(Nya)." Allah SWT menyatakan,

"seandainya Allah hendak memberikan hidayatr kepada mereka dan

menyelamatkan mereka dari kesesatan, niscaya Dia akan memberikan

taufik kepada mereka sehingga tidak menyekutukan-NY4 dan niscaya

mereka akan beriman kepadamu, mengikutimu, dan membenarkan apa

yang kaubawa dari Tutranmu."

W fu$ ittg (i5 "Dan Kami tidak meniadilran kamu

pemelihara btagi mereka." Allah SWT menyatakan, "Aku

mengutusmu hanya untuk menjadi rasul yang menyampaikan risalah'

Kami sama sekali tidak mengutusmu untuk menjadi penjaga yang

memperhatikan segala perkara yang mereka lakukan, karena hal itu

pekerjaan Kami."

Fr, # irt U', ,,Dan Kamu sekali-tali butranlah

pemelihaia bZg' mere&4, " maksudnya adalatr, "Kamu sama sekali



bukan pemelihara mereka yang memberikan rezeki

kepada me!',eka."

Tdsin At/l,:Illr6ori

dan kekuatan

Makna yang lcami jelaskan sama seperti yang diungkapkan

oleh ulama tafsir.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan makna tersebut adalah:

137?3. Al Mutsanna menceritakan ke,padaku, ia berkata: Abdullatt

bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyatt

bin shatih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah,

dari Ibnu Abbas, tentang firman-Ny4 W U'i,l ig tr;
"Dan kalau Atlah menghendaki, niscaya merekn tidak

mempersehttukan(Nya)." Allah SWT menyatakan,

"seandainya Alru berkehendak niscaya akan Kukumpulkan

mereka semua dalam petunjuk."s3t

{tc{t

;*,V L'sf 1 4:,6 $l gi' u,\'&'i <) ifi l*i S 5

AU' tr; $Li ;,{:; }A &q a.1{ *
'oXA $Kt,;$

"Darriartgortlahl(anaumemakisertbahart'sembahmtyorlry
mrr:el<a serrtah selain y',J;lah, kmena muela nmtti al<f,rJ

memaki lJldh ilengut melarnpauibatas tanpa pengetatruan.

DemikianlahKani iadil<arJ setiap umat mmganggap baik
p ekni am rnrr;el<* Kemtdian lnp oda T uhf,r. mq el<alah

538 Ibnu Abu Hatim dalam afsirnya (411366) dan Al Baghawi dalarr. Ma'alim At-
Taruil Q1402).
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l<,emb ali mq eka, lalu Dia rnemb erital<arJ lnp odo mu ela ap a
y ang dalwlu mqela Wal<tr.."

(Qs. AlArt'aam [6]: f08)

Takruil tirman Allah: l# $l gi'u,6i'4 <-ifrl::,l9;
* hf;;'A @an ianganlah hamu memaki sembahan-sembahan

yang mereka sembah selain Allah, harena mereka nanti akan

memakiAllah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan)

Abu Ja'far berkata: Allatr SWT menyatakan kepada nabi-

Nya dan kaum mukmin, "Janganlah kalian mencela sesembahan

orang-orang musyrik yang dijadikan sekutu oleh merek4 karena jika

demikian mereka akan mencela Allah dengan dasar kebodohan dan

sikap melampaui batas tanpa pengetatruan."

Makna tersebut sarna seperti yang dijelaskan dalam riwayat

berikut-ini:

13774. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih

menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah bin Shalih

menceritakan kepada kami dari Ali bin Abu Thalhah, dari

Ibnu Abbas, tentang firman Allah SWT, <)ifr l# S;

* hfii'Alfir fi 9i' u,iti:+ "Daniangantah tramu

memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain

Allah, larena mereka nanti akan memaki AUah dengan

melampoui batas tanpa pengetahuan," ia berkat4 "Mereka

berkata, 'Wahai Mutrammad, hentikanlatr, jangan mencela

tuhan karli, atau kami akan mencela Rabbmu'. Allah SWT

lalu melarang mereka mencela berhala, sehingga mereka
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tidak mencela Allah dengan melampaui batas tanpa

pengetaltuan."539

13775. Bisyr bin Muadz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Said

menceritakan kepada kami dari Qatadatr, tentang firman-Nyq

* #"Vb'r'fri;i:,4 S Ei' ul'&X <) ifi W I j " Do'
janganlah kamu memahi sembahan-sembahan yang mereka

sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaw

Atlah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan, " bahwa

kaum muslim mencelafuhan-fuhan orang kafir, maka mereka

membalas hal itu kepada kaum muslim. Akhirnya Allatl

swT melarang mereka mencela tuhan-tuhan mereka, karena

mereka adalatr kaum yang bodoh dan tidak mengenal Allatl

swr.s40

13776. Muhamrnad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

karni, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Sudi, tentang firnanNy u, il git u.it&'i Srff \SSS

* h VL 'ifr l-# "Dan ianganlah kamu memaH

sembahan-sembohan yang mereka sembah selain Allah,

lcarena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui

batas tanpa pengetahuan, " dia berkata, "Menjelang kematian

Abu Thatib, kaum Quraisy berkata 'Mari kita pergi untuk

mendatangi orang itu (Abu Thalib), kemudian kita

perintatrkan agar ia melarang keponakannya (Muhammad),

karena kita malu jika membunuh (MuhammaQ setelatr (Abu

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (411366),Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir
(3llt2),dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tarail (21402)-

Ibid.

539

5,0{,
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Thalib) mati, sehingga orang Arab akan berkata, "Mereka

menahannya, setelah mati mereka membunuhnya"'' Abu

Suffanpunpergi,demikianjugaAbuJatlal,An-Nadharbin
Al Harits, Umayyah bin l(halaf, dan Ubay bin Khalaf, Uqbah

bin Abu Mu'aith, Amr bin Al Ash, dan Al Aswad bin Al

Bukhthuri. Mereka lalu mengutus seseorang bernama Al

Muthallib. Mereka berkata, 'Mintalah izrn kepada Abu

Thatib!' Ia pun datang ke Abu Thalib seraya berkata, 'Para

tokoh kaummu hendak masuk!' Ia lalu mengizinkan mereka,

maka mereka pun masuk. Mereka berkata, 'Wahai Abu

Thalib, engkau adalatr tuan dan seseputr kami, sementara

Muhammad telatr menyakiti kami serta tuhan-tuhan kami.

oleh karena itu, kami ingin jika engkau meminta kepadanya

agar ia tidak mencela tuhan kami, niscaya kami

meninggalkan tuhannYa!'

.Abu Thalib lalu memanggil beliau SAW: Beliau pun tiba.

Abu Thalib lalu berkata kepada beliau, 'Mereka adalatr

kaummu dan anak-anak pamanmu!' Beliau bertanya, 'Apa

yang lralian inginlran?' Mereka menjawab, 'Kami ingin

engkau membiarkan kami dan tuhan kami, niscaya kami akan

membiarkanmu dan Tuhanmu!' Abu Thalib berkata,

'Kaummu telatr berbuat adil, maka terimalatr!' Beliau pun

berkata, ,Maulwh lalian aht berikan suatu knlimat, iika
lralian mengucapkan kalimat ini, mala lralian akan

menguasai kaum Arab, bahkan lcaum asing aknn tunduk

trcpada kalian, mereka pun akan membryar upeti untuk

kalian'. Abu Jatral berkata, 'Tentu, kami akan

memberikannya sepuluh kali lipat, apakatr ia?' Beliau

menjawab, '(Jcapkanlah laa ilaaha illallaht'' Akan tetapi
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mereka menolaloya. Abu Thalib kemudian berkata, 'wahai

keponakanku, ucapkanlah yang lain, karena kaummu merasa

takut terhadapnya!, Beliau pun bersabda" 'wahai pamanht,

aht tidak mengucapkan yang lain, walaupun mereka

membay,a matahari dan rneletaftftannya di tangan ftananlat.

Seandainya merela membawa matahari lagi dan

meletaftJrannya di ftcdua tanganht, niscrya aht tidak aftan

mengucaplan yang lain!' Artinya, beliau SAW ingin

menjadikan mereka Puttrs asa.

Akhirnya mereka marah dan berkata, 'Berhentilah mencela

tuhan kami, atau kami akan mencelamu dan mencela tuhan

yang telah memerintahmu' ."

Demikianlah makna firman Allah SwT, ;-,VL -ifr14:4

* "Karena merela nanti alran memaki Allah dengan

melampaui batas tanpa pengetahuan. "54r

13777. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada karni, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadah, ia berkata, "Kaum muslim

mencela berhala orang-orang kafu, lantas orang-orang kafir

mencela Allah dengan melampaui batas tanpa ilmu. Lalu

turunlah firman Allah SwT, 9i, o:'olit <jifil;6fr
* hVL ':f VJ$ fi{ 'Do, iangantah ttamu memaw

sembahan-sembahan yang merela sembah selain Allah,

larena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui

batas tanpa pengetahuan'. "542

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (4/1367), Al Baghawi dalam Ma'alim At-

Taruit Q1402), dan As-suyuthi dalam Ad-Darr Al Mantsur (3138).

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(411367).

541

542
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13778. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,

tentang firman Allah SwT, * h{jL'Sl# "Karena

mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas

tanpa pengetahuon," dia berkata, "Jika engkau mencela

fuhannya, maka dia akan mencela ilah-m:u, maka janganlatt

kalian mencela tuhan mereka."543

Abu Ja'far berkata: Ahli qira'at berbagai negeri sepakat

membacany" * .&'; tjJl 'ai)t t*;i "Karena merepa nanti akan

memaki Allah'dengan melampaui batas tanpa pengetahuan." Yalcni

dengan huruf ain berharakat fathah, huruf dal betharakat sulam, darr

wnwutanpa syiddah,karena sebagai mashdar dari lafaztr &|i'fa tt;
/ , ,, nr..1/0

2{'i "St futan berlalat melampaui batas kepada y""g l:i""!:;" ,:.:::
'mudhari'-nya y?k"i, H sedary*at mashdar-nya yakni , ft:rb , ti:rb

t,!a a*,li!$','";i dalam a"na{,5$,.

Diriwayatkan dari Hasan Al Bashri, bahwa ia membacanya

r!36 laengan huruf vaw u ber-tasydid).sM

13779. Diceritakan kepadaku oleh Ahmad bin Yusul ia berkata: Al

Qasim bin Salam menceritakan kepada kami, ia berkata:

Hajjaj menceritakan kepada kami dari Harun, dari Utsman

bin Sa'ad, fr;,.b'ilt rfj yakni, dengan huruf ain di'dhamah'

kan dan bertasydid.sas

As-suyuthi dalarn Ad-Durr Al Mantsur (3/38), tanpa menuturkan sumbernya.

Al Hasan, Abu Raja" dan Qatadatr membacanya dengan huruf wawz ber-

syiddah, sementara penduduk Makkah membacanya dengan huruf aiz
berharakat fathai dan huruf dal berharak,at dhammah. Lihat kitab Al Jami' li
Ahkam Al Qur'an (7/61) dan Ibnu Athiyyatr dalam Al Muharrar Al Waiiz

Qt332).
Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (31102. 103) dan Ibnu Hayyan dalam Al
Bahrul Muhith (4/61l).

r,l?,!

543

544
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Diriwayatkan dari sebagian ularna Bashrah, batrwa mereka

membacanya f5Ltb ht tj!!-i,lantas mereka mematrami bahwa mereka

itu adalatr kelompok, seperti katimat dalam firman-Ny ", 
1y43r'ig

@ i$Cft iit "Karena sesungguhnya apa yang kamu sembah itu

adalah musuhht, kccuali Tuhan semesta Alam." (Qs' Asy-Syu'araa'

126l:77)

Demikian pula seperti firman-Nya, nJ #U ai'Sbl:'ii{
,,Janganlah lamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu meniadi

teman-teman setia." (Qs.Al Mumtatranah [60]: l)

Lafa^"1J,j,, dr'rothab-kat karena kedudukannya sebagu hal

untuk kaum musyrik, yang terkandung dalam lafazh 4fi' ladi'

makna ayat tersebut adalatr, "Wahai orang-orang beriman, janganlafi

kalian mencela tuhan yang disembatr oleh kaum musyrik, sehingga

kaum musyrik musuh-musuh Allah mencela Allah tanpa ilmu."

Itu berarti lafazh jlriir merupakan sifat kaum musyrik' seakan-

akan Allatr SwT berfirmaru f ;t"r'hritGt oi -;A'";$ "sehingga

lrnum musyrikin yang memusuhi Altah rnencela tanpo ilmu." Akan

tetapi ketika lafazh '1J6.it berbentuk nakirah dan sifat dari yang

ma'rifat,maka ia di'nashaD-kan sebagu hal'

Abu Ja'far berkata: Bacaan yang lebih tepat 
-menurut

kami- adalah yang membacanya dengan huruf ainbetltna|'atfathah

dan wawu tanpa syiddah. Alasannya, karena kesepakatan ahli qira'at

yang membacanya demikian, dan tidak dibenarkan menentang perkara

yang telatr disepakati.

ralrwit nman Allah: d; 6L? ;# iA $ -6 ALK

Irf5_6fui.# AU @)^ixto"iah Kamiiadikon setiap umat
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menganggap baik pekerjaan mereka Kemudian kepada Tuhan

merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka

apa yang dahulu mereka kerjahan)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT menyatakan, "Kami

menghiasi peribadatran terhadap berhala kepada orang-orang yang

menyekutukan Allah dengannya. Kami juga menghiasi mereka dengan

ketaatan kepada syetan, menjauhi ketaatan kepada Allah.

Sebagaimana Kami melakukan hal itu, maka Kami pun menghiasi

amal setiap kelompok yang berkumpul dalam ketaatan juga dalam

kemaksiatan. Lantas tempat kembali mereka adalatr Allatt SWT.

'o;$-6(q-A!4;i "Lalu Dia memberitalmn kepada mereka

apa yang dahulu mereka kerjakan. " Allah SWT menyatakan, "Lantas

Allah SWT mengumpulkan mereka dan mengabarkan amal perbuatan

yang mereka lakukan di dunia, lalu Allah SWT membalasnya. Jika

baik,. maka baik pula balasannya. Jika buruk, maka buruk pula

balasannya. Atau Allah SWT memaafl<annya, selama bukan

kesyirikan atau kekufrran."

ooo

fit- SVL43:; {i;( 4 # s.i+ 6\1dA;
@'ot|-{ 3d, f;ffd -W-Y5 

61;rb, US i
"Merrel<abuwnpah dmgan r.ama Nlah dangm segala

l,,erungguhmr, bahwd sutrggruh iika datanglnpod, rnqela
ses-u.ctfntnntkiizat,pastilahrnqelloberimml<epada.Nya.

Katalcanlah,' S esungguhny a rntkjizat rntkiizat itu llorruy d

bqada di sisi y'.j;lah'. Dan d7akah yarJg menrbqitalrrul<nn
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kepadanrubahwa opabita nntkiizat daung msela tidnk

rr1<flfiberitnan.' (Qs. Al An'aam [6]: 109)

Tatrwil firman Alla.h: 6);;i3:; #e 4 #'* l|.l#.v,'-ri.3\ 3E ii,15;i'1,1i,3\3
a

'o#ti iit; rtv-r7f i*i'd'?i '* t;:ii 4 f'U'"i.fi
(Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan segala

kesungguhan, bahwa sungguh iika datang kepada mereka sesuatu

mujizat, pastilah mereka beriman kepada-Nyu Katakanlah'

"sesungguhnya mukjizat-muhjizat itu hanya berada di sisi Allah'n

Danapakahyangmemberitahukankepadamubahwaapabila
mukjizat datang mereka tidah ahan beriman)

Abu Jarfar berkata: Allah SWT menyatakan, "orang-orang

yang menyekutukan Allah SWT bersumpah atas nama Allah dengan

penuh kesungguhan. Itulah sumpah paling kuat yang bisa mereka

lakukan."

?:; ii'e $ "Sungguhiita datang pepada merelca sesuatu

mukjizat." Mereka berkat4 "Wahai Mtrhammad, kami bersumpatr atas

nama Allah, jika datang ayat kepada kami yang membenarkan apa

yang kaucapkan, seperti yang datang kepada umat sebelumnya'"

q "i8: "Pastilah merela beriman t<epada-Nya'" Mereka

berkata, 'Niscaya kami akan membenarkanmu. Engkaulah utusan

Allah, dan apa yang kaubawa merupakan kebenaran dari sisi Allah."

q@i ,,pastilah mereka beriman kepada-Nya. " Kata ganti

pada kalimat tersebut kembali kepada ayat, sementara maksudnya

adalah kedatangannYa.

Allah SWT menyatakan kepada Nabi SAW , 34 US(6-S
'it "Kotot*nlah, 'sesungguhrrya mukjizat-mukjizat itu hanya berada
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di sisi Allah'. " Hanya Dia, Allah SWT, yang sanggup

mendatangkannya.

'$;;i-USartinya, "Apa yang memberitakan kepadamu,"

'b;;-{ AiV 6tl6"Batrwa jika ia datang, maka mereka tidak akan

beriman?'

Diriwayatkan batrwa yang menanyakan ayat-ayat itu adalatr

mereka yang dirasakan oleh Nabi SAW, bahwa mereka jauh dari

keimanan, dari kalangan musyrikin.

Makna tersebut sama seperti yang ditrngkapkan oleh atrli tafsir.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan makna tersebut adalatr:

13780. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujarrid, tentang firman-Ny ^,v:"i;i\; rti€ uj ,,Boh*o

sungguh jika datang kcpada merekn sesuatu mujizat, pastilah

mereka beriman kcpada-Nya." Sampai firman-Nya, 'o;{4
"Kaum yang bodoh." Kaum Quraisy meminta Nabi
Muhammad agar beliau mendatangkan mukjizat, batrkan

mereka bersumpatr akan beriman kepadanya.5a6

13781. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl
menceritakan_ kepada kami dari Ibnu Abu Najih, tentang

firman-Ny q V'"i$j ?:: iie $ "Botn a sungsuh iitw
datang kcpada mereka sesuatu mujizat, pastilah mereka

'ou Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (411368) dan Mujatrid dalam tafsirnya (hal.
326,327).
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beriman ftepada-Nya. " Kemudian beliau menuturkan seperti

riwayat sebelumnYa. 
547

13782. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Yunus bin

Bakir menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ma'syar

menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ka'ab Al

Qurztri, ia berkata: Rasulullah sAW mengajak kaum Quraisy

bicara" lantas mereka berkata, "Wahai Muhammad, kau

kabarkan bahwa Musa memiliki tongkat, yang dengannya ia

memukul batu, lantas keluarlatr dua belas mata air. Kau

kabarkan batrwa Isa bisa menghidupkan yang mati. Kau

kabarkan bahwa Tsamud memiliki unta betina. Oleh karena

itu, datangkanlatr kepada kami mukjizat, sehingga kami

membenarkanmu!" Akhirnya Nabi SAW bersabda, "Ayat

apakah yang kalian inginkan? " Mereka menjawab,

..Jadikanlah shafa sebagai emas." Beliau lalu bersabda

kepada mereka, "Jika alu melalatlcannya, apalah"kalian

akan membenarkanht?" Mereka menjawab, "Demi Allah,

jika kamu melalnrkannya, kami semua akan mengikutimu'"

Rasulullatr SAW pun berdiri untuk berdoa. Lantas datanglatr

Jibril AS, ia berkata, "Untukmu apa pun yang kau kehendaki.

Jika kau mau maka shafa akan menjadi emas, akan tetapi jika

ayat itu tiba dan mereka tidak membenarkannya, maka Kami

akan menyiksa mereka. Jika kau mau, berikanlah keleluasaan

bagi merek4 sehingga di antara mereka ada yang bertobat'"

Nabi SAW lalu berkata, "Kami berharap semoga di antara

mereka ada yang bertobat. "

517 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (4/1368).
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Lantas turunlatr firman Allah swr, i(, tdAS sampai,
'ttfiV.to'

rakwil firman Allah: ';tj$-{ edi 6y(l'#-Vi @an
apakah yang memberitahukan hepadamu bahwa apabila mukjizat

datang mereha tidah akan beriman)

Abu Ja'far berkata: Ulama tafsir berbeda pendapat tentang

objek yang diajak bicara dalam firman-Ny u, { ,3di$yT6'$}-Vi
'b;r-; "Dan apakah yang memberitahukan kepadamu bahwa apabila

mukjizat datang merelca tidak alan beriman."

Pertama: Sebagian berpendapat bahwa yang menjadi objek

bicara dalam ayat tersebut adalah kaum musyrik yang bersumpah atas

nama Allah, seandainya ayat ifu datang kepada mereka, niscaya

mereka akan beriman. Jadi, ayat tersebut berakhir pada firman-Nya,
'W-.Yj "Dan apakah yang memberitahukan kepadamu." Lantas

kalimat diawali kembali dengan menyatakan hukum, bahwa jika ayat

itu datang, maka mereka tidak akan mengimaninya.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

13783. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujahid, tentang firman Allah SWT, 'St#l1j iaberkata,

Maknanya adalah, 'Apakatr yang memberitakan kepadamu?'

548 Ibnu Al Jauzi dalam Zad At Masir (31103. 104) dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya
(61134), ia berkata, "Hadits ini mursal." Al Qurthubi juga meriwayatkannya
dalan Al Jami' li Ahkam Al Qur' an Q 162-63).

r@
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Ia berkata: kemudian Atlah SwT mengabarkan, bahwa

mereka tidak akan beriman.sae

13784. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: syibl

. menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujatrid, tentang firman-Nya, 'W- q apa yang

memberitahukanmu, bahwa jika ia datang? Dia berkata:

maksudnya jika ia datang maka mereka tidak akan

mengimaninya.5so

13785. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

berkata: Alrr mendengar Abdullah bin Zaid berkata, tentang

firman-Nya, S * i^i$f fry"S""gguhnya mukiizat-

mukjizat itu hartya berada di slsi Allah.,, Allah lalu

mengawali firman-Nya dengan berfirman bahwa jika ia
(mukjizat) datang, maka mereka tidak akan beriman'55I

13786. A1 Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari.-Ibnu Juraij, dari M}jahid, tentang firman-Nya,

-W- v; -fil t+ i;Si (37- "srrungsuhnva muhiizat'

mukjizat itu hanya berada di sisi Allah. Dan apakah yang

memberitahuftan ftcpadamu," bahwa maksudnya adalah,

..Apakatr yang mengabarkan kalian, batrwa kalian akan

beriman jika ayat-ayat(mukjizat) itu datang. Kemudian Allatl

SWT mengawali kembali berita tentang mereka, Allah swT

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (4t1368), Mujatrid dalam tafsirnya (hal. 321),

dan Al Qurthubi dalarn Al Jami' li Ahkam Al Qur'an (71@)'

Ibid.
Al Qurthubi dalam Al Jamt li Ahkan Al Qur'an (7164)'

549

550

551
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berfirman: jika ayat-ayat (mukjizat) itu datang, mereka tidak

al<an beriman.s52

Tafsiran tersebut sesuai dengan qira'at yang membacanya

dengan hr;rlrfi hamzah yang berharakat kasrah pada lafaztr gI1, dengan

pemalraman batrwa firman-Nya, ij ,fi{,3'& $f$sebagai khabar

mubtada yang tidak berkaitan dengan kalimat sebelumnya.

Di antara ulama yang membacanya demikian adalatr sebagian

ahli qira'at Makloh dan Bashratr.ss3

Kedua: Mereka berpendapat bahwa yang menjadi objek bicara

dalam ayat tersebut adalatr Nabi Muhammad dan para satrabatrya.

Mereka berkata, "Kelompok yang meminta mukjizat kepada baginda

Nabi SAW adalatr orang-orang beriman, sebab permintaan tersebut

adalatr karena kaum musyrik bersumpah bahwa jika ayat-ayat itu
datang maka mereka akan beriman. Para satrabat Rasulullah SAW pun

berkat+ 'Wahai Rasulullah, mohonlah hal itu kepada Allah.'
Kemudian beliau meminta-Nya. Allah SWT lalu menurunkan firman-

Nya yang berisi tentang permintaan Nabi dan para sahabat, yang

isinya" 'Wahai Muharnmad, katakanlatr kepada orang-orang beriman

balrwa ayat-ayat itu ada di sisi Allah, dan apakah yang mengabarkan

kalian watrai orang-orang beriman, batrwa jika ayat-ayat (mukjizat) itu
datang kepada kaum musynk maka mereka tidak akan beriman'?"
Yakni dengan harukat fat hah pada kata r.rl.

5s2 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (a/1368).
553 Ibnu Katsir, Abu Amr, dan Abu Bakar membacanya dengan hwuf hamzah

berharakat kasrah, sementara yang lain dengan harakatfathah. Adapun Hamzah
dan Ibnu Amir, membacanya dengan huruf ra. Sedangkan yang lain dengan
huruf Da.
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Kelompok yang membacanya demikian kebanyakan ulama

Madinatr dan Kufah. Mereka berkata, "Huruf f dimasul&an ke dalam

lafazlr i:h't- 1 sebagai shilah, seperti pada lafazh, 'r5 11 ltfi Y

'Apalrah yang menghalangimu untuk bersuiud (kepada Adam) '. (Qs.

Al A'raaf [7]: LZ)

Juga seperti kasus pada firman-Nyq 
-lirKJX *i3 tFiS<

6tst-7 ;iA "Sunglrh tidak mungkin atas (penduduk) suatu

negeri yang telah Kami binasakan, bahwa merelra tidak akan kembali

(kepada Kami)." (Qs.Al Anbiyaa' [21]: 95)

Maksudnya adalah ,hi bf db ?tft "Tidak mungkin

merelra untuk trembali." Demikian pula'i6L; il'g;A 6j "Apa yang

m en gh a l an gimu untuk b er s uj ud. "

Kelompok yang meurbacanya dengan huruf alif berharakat

fathah padalafazh $f, mematrarrri bahwa makna yang terkandung di

dalarnnya adalah qJ 6it" jadi). Lantas mereka menuturkan, sgperti

itulah bacaan Ubay bin Ka'ab.

Diriwayatkan dari seorang Arab, bahwa mereka berkata i.iir
*e ; €-# clfi O:j; , VanS artinya, '?ergilah ke pasar, kuharap

engkau bisa merrbelikan sesuatu untulku."

Ada yang me,ngatakan batrwa perkataan Adi bin Zaid Al Ibadi

berikut ini,

,urt ;"b G'tl dt G-:'s Jt,#'ol *-:\11 ,J)GI

"Wahai Adzil, apa yang membeitahumu barangkali
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kcmatianht pada hari ini atau pagi esok hari."'Sa

Malrnanya adalah, ti.r. # "Barangkali kcmatianht."

Se,mentara itu, yang lain melantunkan bait Duraid bin Ash-

Shammmalu

rri;;yn{ \lG;c,s.,l .41rt' ,iu!*t q)i
"Biarkanlah ahr mengelilingi dunia, barangkali aht bisa melihat apa

yang kausaksikan atau seorang balrtil kclas tinggi.'65s

Malcnanya adatah o{i "Borongkali aht."

Juga berdasarkan apa yang dilanhurkan oleh kawan-kawan

kami dari Al Farra, C;-j U, ,stt # "Barangkati ahr bisa melihat apa

yang kau saksikan."

Selanjutnyabait Taubah bin Al Huma15dr,

G:,;j GryLl e'*:* tri Ptiq U':Jrr

"Barangkali engkau wahai domba jantan melompati suatu

lreluhuran, menyiksa Laila, dan barangkali nanti engkau

m eny aks ilcan ht m en guni un gimu.' 6 5 6

Bait ini milik Adi bin Zaid (W. 36 SlV587 M). Ia penyair zllran Jahiliyah. Ia
merupakan orang yang p€rtama kali menulis dengan bahasa Arab ddanDiwan
Al Kisra. Lihat Al Maushu'ah Asy-Syi'rfiryah, lembaga budaya Abu Dhabi.
Bait ini dinisbatkan kepada Abu Hatim Ath-Tha'i dengan riwayat yang beragam
dari qasidah dzlam diwan-nya. Lihat Al Maushu'ah Asy-Syi'iyyah, leuibaga
budaya Abu Dhabi. Dinisbatkan pula kepada Duraid bin Ash-Shammah dengan

riwayat yang sama. Terdapat pula dalamAt-Lisaz ftata: lf.
Taubah bin Al Humayyir bin Hazrn bin Ka'ab bin Khafajah Al Uqaili Abu Harb
(...-85 H : ...-704 M), salah seorang penyair cinta Arab. Sebelurnnya ia
mencintai Laila Al Ukhailiryah dan meminangnya, tetapi sang bapak
menolaknya dil1 6snikahkannya dengan yang lain. Ia pun melantunkan syair
tersebut. Ia dibtrnuh oleh Abu Auf bin Uqai. Al A'lan (2189).



TafsirA/Jr.Thabart

Juga bait Abu Najm Al Ajalli,

gi'u?gst q;li 6 gd)uiit o#.&
" Kuberkata kepada Syaiban,'Mendelatlah, barangkali kami

bisa memberikan kaum ifii sate'."557

Maknanya adalatr, ii1Jir, 
'\tif gi "Barangkali kami bisa

membeikan kaum itu makan."

Abu Jatfar berkata: Penafsiran yang paling utama 
-msnuuf

kami- adalah yang menyatakan batrwa ayat tersebut ditujukan

kepada kaum muknin dari para satrabat Rasulullah SAW. Maksudnya

adalalr firman Allatr swT, tth:!- | 'c,;E rit d €'jol- ti "Dan

apalrah yang memberitahul(an kepadamu bahwa apabila mukiizat

datang mereka tidak akan beriman." Maksud lafazh til adalah t&
"Baranglcali".

Alasan pendapat tersebut merupakan pendapat yang -paling

tepat adalatr karena banyaknya ulama qira'at yang me'mbacanya

dengan hurufya'pada firman-Nya, o:h:j ). Seandainya firman Allah

SWT, 'W- tlj aituSutan kepada kaum musyrik, niscaya bacaan

dalam firman-Nya, 1t#; i menggunakan huruf ra, kendati

sebagian ulama qira'at Malftah membacanya demikian. Jadi,

penentangan mereka terhadap bacaan mayoritas ulama berbagai negeri

sudalr culrup untuk menjadi bukti bahwa itulah bacaan yang syadz

(aneh).

Jadi, makna ayat tersebut adalatr, "Wahai kaum muknin,

tatrukah kalian bahwa bisa saja ketika ayat-ayat itu datang kepada

t57 Bait ini terdapat dzlan Diwan Abu Najm Al Ajali. Bait dalam diwan berbeda

dengan bait tersebut Lihat ,rl d-Diwan (hal. 32).
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kaum mus5rik, mereka tidak mengimaninya, sehingga mereka

disegerakan dengan siksa kala itu."

occ

i'5 
"rl,t'V$- 

i tK #,afii tr 6 #;
"Dcln (begrtu Pula) Kami memallnsl(ar.hf,ti dfrrJ

pernglilwtrinnerel<asep*timercl<abelunrpernahbefmfrrr
l<cpadaruy a (N Qtin' an) pada penrnilaarvrya, ilmr l<olmi
biarl<m mq ela b u gelhnang ilalam l<esesatanrry a y ang

solrtgat.t'

(Qs. Al An'aam [6]: 110)

rakwir firman Altah: 4{i8_ f g{:rrl*iafi*5#;
iliifJfOan [begitu pulal Ka,mi memalingkan hati dan penglihatan

mereka seperti mereka belum pernah beriman kepadanya [Al
Qur' anJ pada permulaannya)

Abu Ja'far berkata: Ulama tafsir berbeda pendapat tentang

penafsiran ayat tersebut.

Pertama: Berpendapat batrwa malrranya adalah, "Seandainya

Kami mendatangkan ayat yang mereka pintq niscaya mereka tidak
akan beriman, sebagaimana mereka pada awalnya, karena Allah SWT

telah menghalangr diri mereka dari keimanan."

Mereka yang beryendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

rF}_



TafskAh:I\abori

13787. Muhammad bin sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakktr menceritakan ke'padaku" ia berkata: Pamanlcu

menceritakan ke,padaku, ia berkata: Bapakku meNrceritakan

kepadaku dari bapakrya, dari Ibnu Abbas, tentang--firman

Auah swr, ,'/'ts -+)ja- i 6{i#t'tr"5 #;
"Dan (begitu pula) Kami memalingkan hati dan penglihatan

merelca seperti mereka belum pernah beriman kcpadanya (Al

Qur'an) pada permulaannya," dia berkata' 'I(etika orang-

oftrrg musyrik mene,lrtang apa yang Allah tunrnkarU hati

mereka tidak bisa me,lretap di atas segala sesuatu, dan

dikembalikan dari segala perkara."558

13788. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibn11 Zud berkata"

tentang firman Nyq iLifil 'tr"6 #; "Dan (bestn

puta) Kami memalingkan hati dan penglihatan mereka," ia

berkata, 'Makranya adalah, 'Kami menghalanginya ariri nA

itu, sebagaimana IGmi lakukan kepada mereka pada

awalnya'."

Lantas dia membacakan firman Allah SwT, 'ii -;;Ai;-{lK
j7 "S"p"rti merela belum pernah beriman kepadanya (Al

Qur' an) pada permulaannYa.' 6se

13789. Al Qasim me,nceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, tentang firman-Nya"

,'/ 31 .*,l#- I lK "seperti merela belum pemah

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (411369).

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (411369) dan Ibnu Al Jauzi d^lilo zad Al
Masir(21106).

558

559
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beriman kepadanya (Al Qur'an) pada permulaannya," ia
berkata,'Maknanya adalah,'Kami me,nghalangi mereka dari

keimanan, dan seandainya ayat-ayal itu datang kepada

merek4 niscaya mereka tidak akan mengimaniny4

sebagaimana Kami telah menghalang diri mereka dari

keimanan pada awalnya'.'ro

Kedua: Berpendapat bahwa maknanya adddt 'l(ami
palingkan hati dan pandangan mereka. Seandainya mereka

dikembalikan ke dunia, niscaya mereka tidat< akan mengimaninya,

sebagaimana telah Kami laktrkan pada awalnya."

Mereka berkat4 *Ayat tersebut serupa dengan aya! V:!t trj
fe$g$g 'sekiranya mereka dilcembatikan ke dunia, tentulah

mereka kembali kcpada apa yang mereka telah dilarang
mengorjalunnya. " (Qs. lU 2h'a,rm [6]: 28)

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut ini:

13790. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah

bin Shalih me,nceritakan kepada karni, ia berkata: Muawiyatr

bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah,

dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Allah SWT mengabarkan apa

yang diungkapkan oleh para hamba sebelum mereka

melakukannyq demikian pula apa yang mereka lakukan

sebelum mereka melakukannya."

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (411369),Ibnu Al Jauzi dalam tud Al Masir
(Urcq, dan Al Qurthubi dalaqAl Jami' li Ahlwm Al Qur'an (7165).
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Dia berkata, "Tidak ada yang dapat memberi keterangan

kepadamu sebagaimana yang diberikan oleh yang Maha

mengatalan, "Amat besar penyesalanlru atas kelalaianht

dalam (menunaikan kawajiban) terhadap Allah, sedang alat

sesungguhnya termasuk orang-orang yang memp*olok-

ololrlran (agama Allah)". Atant supaya jangan ada yang

berlrata, "Kalau sekiranya Allah memberi petunjuk kepadalcu

tentulah alat termasuk orang-orang yang bertalwa". Atau

supaya jangan ada yang berkata l@til(a ia melihat adzab,

"Kalau sekiranya aht dapat kembali (ke dunia), niscaya aht
alran tertnasuk orang-orang berbuat baik".' (Qs. Az-Zumar

[39]: 56-58). Yalmi orang-orang yang mendapat petunjuk.

Allah SWT mengabarkan, 'Seandainya mereka dikernbalikan

ke dunia, niscaya mereka akan tegak di atas petunjuk'.

Allah Swr pun berfirm*, {'i$s'ffV,aWgV'6W5t
@ 'sekiranya mereka dikembalikan ke dunia, tentulah

merela lrembali kepada apa yang mereka telah dilarang

mengerjalrannya. Dan sesungguhnya mereka itu adalah

pendusta belaka'. (Qs.Al An'aam [6]: 28)

A[aqswr pun berfirman, I g {;f*'tr't6 ,6;
i/ 331 -*,lB-'Dan (begitu pula) Kami memalinglcan hati

dan penglihatan mereka seperti mereka belum pernah beriman

kepadanya (Al Qar'an) pada permulaannya'."
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Dia berkata, "Allah me,nyatakan, 'Seandainya mereka

dike,rnbalikan ke dunia, niscaya mereka akan terhalang dari

petunjuk, sebagaimana Kami menghalangi mereka darinya

datrulu di drmia'."561

Abu Jatfar berkata: Penafsiran yang paling tepat adalah,

Allah SWT mengabarkan te,lrtang orang-onmg musyrik yang

bersumpatr atas nama Allah dengan segala kesungguhan, mereka

bersumpatr bahwa seandainya ayat-ayat itu datang kepada mereka

niscaya mereka akan mengimaninya. Lantas Allah SWT pun

mengabarkan, Dia memalingkan hati dan pandangan mereka sesuai

dengan kehendak merek4 semuanya ada di tangan Allah, dan Allah

memalingkan sesuai dengan kehendak-Nya.

Firman-Nya, i'U'lJ.1.-lj1|$- I lK"seperti merela belum

pernah beiman kepadanya (Al Qur'an) pada permulaanflla,"

merupakan bukti terhadap kalimat yang dibuang. Jelasnya, lafazh {3
"Sq)erfi" merupakan pe,nyerupaan terhadap perkara sebelumnya

(>,ang dibuang).

Jika demikian, maka makna ayat tersebut adalatr, "Kami

memalingkan hati mereka dan menjauhkan mereka dari keimanan.

Pandangan mereka pun jauh dari kebenaran serta hujjah. Seandainya

ayat (muf,iizat) yarrg mereka inginkan itu tiba maka mereka akan

tetap tidak beriman kepada Allah serta Rasul-N)ra, dan kepada apa

yang dibawanya dari sisi Allah, sebagaimana mereka tidak beriman

pada awalnya, karena IGmi telatr memalingkan me,reka."

Seandainya demikian, maka dhamirhunrf ia padalafazh :)K
,nl !j6-t*"n aat kepada lafazh at-t aghlib (memalingkan).

56r Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (411369) dan Ibnu Al Jauzi dalan kd Al
Masir (21106).
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Takwil firman Allah: 'o#- h{;E A'&.t @an Kami

biarkan m ereka bergelimang dalam kes es atannya yang sang at)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT menjelaskan, "Kami

meninggalkan orang-orang musyrik itu, yang telah bersumpah atas

nama Allah dengan penuh kesungguhan, 'seandainya mukjizat itu

datang kepada kami, niscaya kami akan beriman'."

Allah meninggalkan mereka dalam sikap mereka yang

melampaui batas dalam menentang Allah, sehingga mereka tidak

mendapatkan petunjuk, tidak bisa melihat kebenaran, dan dimabukkan

oleh syetan.

ooo

'gi*6$, 
oA jiks'1L45 rfrit{; 6 i;

{ia'\"#sx 41-J {r ri&). l}w # r', r}
@'otr&

"Kalau sekiranya Kami turutl<flrl rnalaill61t l<4pddfl merelco,

dmt orang-or(mg yang teldh rnattbqbicara dmgart mercl<a

itm Kami l;ulnl4ll<on (pula) segala sesurrt;.t lrr- hadapon

merel<a, niscaya mqeka finak (iusa) al<frnbqin'on,leqnli

iik;r Nlah mmghendaki, tetdpil<ebanyal<m msela ddak

mengetaltui.t'
(Qs. Al An'aam [6]: 111)

Takwil lirman Allah.: OA )*S lUitXl
ilU'i#i'S'$.o1 

-JLY|'A. l3g1# *i' ww
r
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6Y4,(Kotau sekiranya Kami turunkan malaihat kepada mereka"

dan orang<rang yang telah mati berbicara dengan mereka dan

Kami humpulkan (pula) segala sesuata ke hadapan mereka' niscaya

mereka tidak (iuga) akan beriman, kecuali jika Allah menghendaki,

tdapi kebanyakan mereha tidak mengetahui)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT me,nyatakan kepada Nabi

Muhammad SAW, "Wahai Mtrhammad, janganlah engkau

mengharapkan keselamatan orang-orang yang telah menyekutukan

Allah SWT dengan berhala dan patung, yakni mereka yang berkata,

'seandainya mukjizat itu datang kepada kami, niscaya kami akan

mengimanimu'. Sungguh, seandainya Kami menurunkan malaikat

kepada mereka sehingga bisa melihabnya dengan mata kepala sendiri,

dan seandainya orang-orang mati itu bisa berbicara kepada mereka

karena Kami menghidupkan mereka, sebagai hujjah atas

kebenaranmu, lantas mereka mengabarkan, 'Engkau be,nar dan apa

yang engkau batrwa adalah hak', niscaya mereka tetap tidak akan

beriman dan tidak akan merrbenarkanmu."

6trA ifiU '#3 "Tetapi kebanyakan mereka tidak

mengetahul, " maksudnya adalah, "Akan tetapi kebanyakan orang

musyrik tidak mengetatrui hal itu dan menduga keimanan serta

kekufuran ditentukan oleh mereka. Tidak, semua itr,r ada di tangan-Ku,

tidaklah salah seorang di antara mereka beriman hingga Kami

memberikan petunjuk kepadanya, dan tidaklah seseorang di antara

mereka kufur kecuali orang yang Kusesatkan."

Pertama: Berpe,lrdapat batrwa ayat tersebut turun kepada

kaum musyrik yang menghina Rasulullatr SAW dan apa yang

dibawanya dari Allah SWT.
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Mereka yang beryendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

13791. Al Qasim menceritakan ke,pada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata, "Ayat ini turun

berkenaan dengan orang-orang yang melecehkan Nabi, yalsti

yang meminta turunnya mukjizat kepada beliau. Atlatt SWT

menyatakan, 'Katakanlatr wahai Muhammad,

"sesungguhnya mukjizat itu ada di sisi Allah, dan tahukatt

kalian batrwa jika ia datang, mereka tetap tidak akan

beriman".' Lalu turunlatr firman-Nya, - ;Ay 
-6i 6t i,;

# ,c jF i;f (F' 6$ j&s''i4!rt1 'Katau

sekiranya Kami turunkan malailat kepada mereka, dan

orang-orang yang telah mati berbicara dengan mereka dan

Kami htmpulkan (pula) segala sesuatu l@ hadapan
t ' "562mereru, .

Kedua: Berpendapat bahwa maksud ayat, Yj-i). $qC-,
adalatr orang yang sengsara. Sedangkan maksud ayat, 'iti il: jl -Jg

adalatr pengecualian dari ayat, fj.A.. Mereka adalah orang-orang

yang beriman dan berbatragia.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

13792. Al Mutsanna menceritakan kepadalcu, ia berkata: Abdullatt

bin Shatih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah

bin Shalih menceritakan kepada kami dari Ibnu Abbas,

tentang firman-Nya, 64 j*SiA$il r\fiiAli;
56' Ibnu Athiyyah dilrm Al Muharrar Al Wajiz (21335) dan Ibnu Al Jauzi dalam

tudAl Masir (3/100.
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fi ,irt '9 f* (Fi Arah swr lalu memberikan

pengecualian dalam firman-Nya, {71 '15. 6 -{1. uo"ta
adalatr orang-orang yang berbahagia yang telah Allah SWT

kehendaki bahwa mereka masuk ke dalam keimanan."563

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling tepat adalatr yang

diungkapkan oleh Ibnu Abbas, karena Allah SWT mengungkapkan

lafazh f;-8). lSffisecara umrun, mencakup seluruh kaum yang telah

disebutkan sebelumnya dalam firman-Nya, ,{ trfi'"i; 6\ldSS
qfii "*r; ;i'E "Mereka bersumpah dengan nama Atlah dengan

segala kesungguhan, bahwa sungguh jika datang kepada mereka

sesuatu mukjizat, pastilah merelca beriman kepada-Nya."

Jelasny4 bisa jadi orang-orang yang meminta mukjizat itu
adalah orang-orang yang mengejek, seperti dinyatakan oleh Ibnu

Juraij, bahwa merekalah yang dimaksud dalam ayat tersebut. Akan

tetapi, tidak ada isyarat *fiusus dari zhahir ayat, dan tidak ada hujjatr

yang bisa dijadikan sandaran untuknya, sementara ayat tersebut

diungkapkan secara umum. Jadi, ayat tersebut mencakup seluruh

orang yang sengsara. Hal ini lebih utam4 sesuai dengan alasan yang

kami gambarkan.

Para ulama berbeda pendapat tentang bacaan firman Allatl
swr, fSrrj''ff#g;rg

Pertama: Ulama Madinah membacany^$(dengan innf qaf
berharakat kasrah dan huruf ba berharakat fathah), yang malananya

melihat secara jelas. Diambil dari ungkap *r':i|i'4 yang artinya aku

menemuinya secara j elas.

563 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (4tl37l).
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Kedua: Mayoritas ulama Kufatr dan Bashrah membacanya 15

(dengan harakat dhammah).'* Jik" dibaca demikian, maka memiliki

tiga penafsiran:

1. Kata i$r bentuk jamak d.ri i5, sePerti 4'l:bentuk jarnak

darl W3, arn f,,lirr dui ',*i , dan .1$' ,rtity" y*g
memberi jaminan. Jadi, makna ayat tersebut yaitu, "Dan Kami

mengumpulkan segala sesuatu sebagai peniamin bagi mereka,

bahwa yang Kami ianiikan adalah atas keimanan mereka,

atau apa yang Kami ancamlcan adalah atas ftehtfuran merefta.

Lantas mereka tidak alcan beriman keanali dengan kchendak

Allah SW."

2. Kata J$ir mengandung arti berhadapan, seperti perkataan

seseorang, tF I )i 'rr#l c:dku mendatangimu dari aratt

depan."

3. Maknanya adalalL -q ry ie B '* Opj "Dan-Kami

mengumpulkan merepa beipclompok-kelompok" ladi,'Tt
menrpakan benhrk jamak drti i5, yang mexupakan bentuk

jarnak d-i ry, sehingga ia merupakat iam'ul jami (bentuk

jamak dari jamak).

Semua makna tersebut diungkapkan oleh ulama tafsir'

Riwayat yang menjelaskan bahwa maknanya adalah secara

terang-terangan antara lain:

13793. Al Mutsanna me,lrceritakan ke,padaku, ia berkata: Abdullah

bin Shalih menceritakan ke,pada kami, ia berkata: Muawiyah

,t N"fi membacanya dengan hgnrf qa/yaog dr-lasrah-yza dan hlnrf Da yang di-

fothah-kan, sementara- yang lain diahammah-kan. Lihat hAb AtTaisir fi'Qira'atis,SaD'i (hal. 87), Al Qurthubi d^larrl Al Jami' li Ahkam Al Qur'an

0 rcq, dan Al F alra dalam Ma' ani Al Qr' m ( I /3 50-3 5 I ).
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bin Shalih menceritakan kepada kami dari Ali bin Abu

Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, 'F<51 t$j
I:C.1i ai" berkata, "Artinya secara terang+erangan."565

13794. Bisyr nre,nceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Said menceritakan

k".prdu kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, V t*i
1,5 ;A S bahwa maknanya adalah, sehingga mereka

rneliiratrya secara jelas. hr lrri ltt I thfi. ttt'& t "Niscaya

mereka tidak (luga) akan beriman, keatali jika Allah

menghendaki."s66

Riwayat yang menjelaskan batrwa makranya adalah, 'I(ami
menj adikannya berkelompok " antara lain:

13795. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdulllah bn Zard

menceritakan kepada kami, bahwa barangsiapa membacanya
" #, maka malananya adatah berkelompok.s6T

13796. Al Qasim menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Mujahid berkat4

"l;rfafu>tf .ttioy" b erkelompok. "568

13797. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Yunus

menceritakan kepada kami dari Abu Ktrutsaimah, ia berkata:

Ibnu Abu Hatim dalam tafsinrya (411370).
Al Mawardi dzlam An-Nulrat wa Al Uyun (21157) dan Al Qurthubi dalam Al
Jami'li Ahlcam Al Qur'an (7166').

Ibid.
Ibnu Al Janzi dalam Zad Al Masir (3/107), Al Mawardi dalamAn-Nukat wa Al
Uytn (21157). d"n Ibnu Athiyyarh dzlanAl Muharar Al Wajiz (2/335).

565

56

567

56t
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Aban bin Taghlib menceritakan kepada kami, ia berkata:

Thalhah me,nceritalmn kepadalcu bahwa sesrngguhnya

Mujatrid mernbaca surah 6l fu'anm, yalsd, ,$ ;A',Y, iu

berkat4'Malcnanya adalah berkelompo1.,56e

Riwayat yang menjelaskan bahwa malcnanya adalatt dengan

berhadapan, antara lain:

13798. Muhamrnad bin Sa'ad me,nceritalcan kepadakq ia berkata:

Bapal:ku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanlcu

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman

Anah sw r.F#(F' 6At -:iks 1;:'431 r\t-til Gt iS
fi ,fjt 

-9 
a^berkata, "seandainya ia datang menghadap

mereka semuanya, niscaya mereka tidak akan beriman

kecuali dengan kehendak Allah 51ryr'1'.rr70

13799. Yunus me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

me,ngabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Zaid berkatas

te,ntang fimran-Nya, fi ,{t 
'g 

# ('gt , ia berkata,

'Mereka semua dikumpulkan, lantas Allah SWT mendatangi

me,reka."57l

13800. Al Mutsanna me,lrceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Yazid

menceritakan kepada kami: Isa mernb acanya fi, yang

maknanya adalah di hadapan mata.572

Ibid.
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirayz (411370).

Ibnu Al Janzi dalam hd Al Masir (31107), Al Mawardi &leqAn-Nuktt wa Al
UW @157), dan Ibnu Athiyyah dzlamAl Muharrar Al Waiiz (21335).

Ibid.

fr9
570
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Abu Jatfar berkata: Bacaan yang paling utama 
-msnwufkami- adalah yang membacanya, # ,fi,'kf#t;rAdengan huruf

qaf dat Da berharakat dhammah, berdasarkan kemungkinan makna-

makna tersebut. Makna lafazh fft masuk ke dalamnya, sementara

makna lafazh;[tilt tidak masuk ke dalam latazh J3)1.

Adapun latazh F# (Fj maknanya adalah, "Kami

mengumpulkan dan menggiring mereka."

coc

#,ri- ",{t;"rif '4"#'61; ti &6G 6vKs

6'{rxZyu, lfi -M tr;Urb )fi ,!}3,F. JL

-z t(-..
9)JLo-

"Dern ilenikianlahKmni iddil<nnbagi tiap.tinp nnbi ittt
m:u.su.h, ydittl flefitn sryetan (ilmi ienis) narrusia dflrl (dfrri

i erris) iin, seb agian ms el<a menbisild<mt kep adf, s eb aglan
yanglain pukataan perlatamr yang hrdah.hdah unfl.tk

menipu (narrusia). Jil<alau Tuhanrmt mmghendaki, nkcaya
merel<addnkmengqial@rJrJya,mal,atinggallconlahrner.el<n

ilan apa ydrJg rnerelra ada.ada)l<f,rt."
(Qs. Al Art'aam 16l: ll2)

Takwir rirman Allah: 
"rY'f 

'drIJ,$!S 6 &61;6KS
Yti Sfi C/' ,#.Jt6 *;',ilS roo,ii"ii*iontah Kami

jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu syetan-syetan fdari
jenisJ manusia dan [dari jenisJ jin, sebagian mereka membisikkan
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kepada sebagian ybng lain perkataan-perkalaan yang indah-kdah

untuk menipu [m anusiaJ)

Abu Jatfar berkata: Allah SWT me'lryatakan ayat tersebut

sebagai penghibur dari-Nya atas apa yang beliau dapatkan dari kaum

kafir berkaitan dengan Atlah, juga motivasi bagi beliau agar bersabar

dalam menghadapi sikap buruk dari mereka.

$a$ ii &t 6l; 6KS,,Dan demikiantah Kami jaditran

bagi tiap-tiap nabi itu musuh." Allah SWT menyatakan, *Wahai

Muhammad, Kami mencobamu dengan menjadikan musuh dari

kalangan musyrik kaummu. Mereka adalatr syetan yang saling

membisikkan kata-kata indatr yang menipu, agar syetan-syetan itu bisa

menghalangi kaummu dengan tidak beriman dan mengikuti apa yang

kau bawa. Kami juga telah merrberikan ujian itu ke'pada para nabi dan

rasul sebelumnya. Kami menjadikan musuh mereka dari kaum mereka

sendiri yang merintangi mereka dengan perte'lrtangan."

Allah SWT menyatakan, "Ujian ini bukan hanya kepadamu,

batrkan Aku telah memberikannya secara umum kepada seluruhnya,

padatral Aku sendiri sanggup menahan perbuatan jahat mereka. Aku

tidak melakukannya sehingga Kutatru orang-orang yang tegtfi

pendiriannya. Oleh karena itu, bersabarlah bersama p$a nabi dan

rasul yang memitiki pendirian yang sangat teguh-"

Ayat, dl;",ilYJ 'urb{J' "syetan-syetan (daiienis) marutsia

dan (dari jenis) jin," maksudnya adalatr manusia dan jin

terlaknat. Sebelumnya kami telah menjelaskan makna asal

tersebut, sehingga tidak perlu diulang kembali.

Lafazhr&Jl dan gpt-lt di-nashab-kan dengan lafaz}l-tJra .

yang

kata
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Vti ,5fi tB ,#. Jt it$ ,c-!"s"bogion meretra

membisilrlran kepada sebagian yang lain perkataan-perlcataan yang
indah-indah untuk menipu (manusia)," maksudnya adalatr, sebagian

di antara mereka mendapatkan ucapan. Dia menghiasi dan

mengindahkannya dengan kebatilan, agar orang yang mendengar

tertipu dengannya, dan akhirnya dia tersesat.

Para ulama berbeda pendapat tentang makna firman Allah
SWT, CtS ",iYJ 

'*iJ "syetan-syetan (dari jenis) manusia dan
(dari jenis) jin."

Pertama: Sebagian berpendapat bahwa maksud lafazln syetan

manusia adalatr syetan yang bersama manusia. Adapun syetan jin
adalah syetan yang bersama jin, bukan syetan yang berasal dari
manusia atau jin.

Mereka yang berpendapat demikian me,nyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

13801. Muharnmad bin Al Husain menceritakan kepadaku, ia
berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan ke,pada kami dari As-
Suddi, tentang firman-Nya, '4!#6ai;; ,hgZ 

"VKi
U 
g; 16 1; 6'b )fi ,34,F Jt d3,?-i'#6.rvJ

ili "Dan demikianlah Kami jadikan bagi tiapiiap nabi itu
musuh, yaitu syetan-syetan manusia dan jin, sebagian

merelca membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-

perkataan yang indah-indah untuk menipu (manusia).

Jilralau Tuhanmu menghendaki, niscaya merelw tidak
mengerjakannya," bahla maksud lafazh syetan manusia

adalah syetan yang menyesatkan manusia. Sedangkan syetan
jin adalah syetan yang menyesatkan jin. Mereka berdua
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bersumpah, lantas masing-masing berkatq *Aku telatt

menyesatkan kawanku begini dan begitu." "Aku juga telah

me,lryesatkan kawanku begini dan begitu." Masing-masing

saling me,ngabarkan.s73

13802. Ibnu Waqi menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Nu'aim me,lrceritakan kepada kami dari Syuraik, dari Said bin

Masruq, dari llsimalL tentang ayat, ',#3 
"rif 

'c4$ii, i,
berkata, "Tidak ada syetan dari golongan manusi4 almn

tetapi syetan-syetan jin membisikkan kepada syetan-syetan

manusia, dan syetan-syetan manusia me,lnbisikkan kepada

syetan-syetan j i1."s7a

13803. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, Israil menceritakan kepada kami

dari As-Suddi, tentang firman-Nya, ,# Jt ;i,fi o-i
Vtb Sfi 3F) "sebagian mereka membisikkan *.epada

sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah

untuk menipu," dia berkata, "Ada syetan untuk manusia dan

syetan untuk jin. Syetan manusia dan syetan jin berjumpa,

lalu sebagian dari mereka membisilkan yang lain dengan

perkataan yang indatr dan menipo.r$75

Abu Ja'far berkata: Pendapat Ilsimah dan As-Suddi sesuai

dengan tafsir yang kami ungkapkan tadi, menjadikan anak-anak iblis

sebagai musuh para nabi dalam ayat,(s17 ;i &VW A|KS "Dan

demikianlah Kami jadikan bagi tiapliap nabi itu musuh. " Artinya,

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (4/1373) dan Ibnu Al Jauzi dalam tud Al
Masir (31108).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (411372) dan Al Mawardi dilatn An-Nukat wa
Al Uyn(zlrs9).
Ibid.

57'

574

575
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bukan anak-anak Adam, bukan pula Jin. Demikian pula yang

dimaksud dengan sebahagian mereka membisiklan kepada sebagian

yang lain perlcataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu

(marutsia), yaitu anak-anak iblis.

Akan tetapi tafsiran tersebut tidak memiliki alasan logis,
karena Allah SWT menjadikan iblis dan anak-anaknya sebagai musuh

manusia. Allah SWT juga mengl*rususkan khabar dalam ayat ini
tentang para nabi, bahwa Dia mer{adikan musuh dari kalangan syetan.

Seandainya yang dimaksud dengan syetan adalah seperti ungkapan

As-Suddi, maka tidak ada alasan logis untuk menjadikan syetan

sebagai musuh para nabi.

Akan tetapi, yang benar adalah, Allah SWT menjadikan
musuh untuk setiap nabi berasal dari kalangan jin dan manusia. Itulah
syetan yang saling membisikkan kata-kata indah yang menipu.

. Makna tersebut sama seperti yang disabdakan olehNabi SAW.

13804. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hajjaj
bin Al Mhhal menceritakan kepada kami, ia berkata:

Hammad menceritakan kepada kami dari Humaid bin Hilal,
ia berkata, "Seseorang dari Damaskus menceritakan

kepadaku dari Auf bin Malik, dari Abu Dzar, bahwa

Rasulullatr SAWbersabd4 'Wahai Abu Dzar, apakah mgkau
berlindung k"poda Allah dari kebuntkan syetan manusia dan
jin?'Aku menjawab, 'Wahai Rasulullah, apakah di antara

manusia ada yang berupa syetan?' Beliau menjawab,
'Betul'."576

576 Ath-Thabrani dalam At Mu'jam Al Kabir (g/21g).
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13805. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih

menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawilryatr bin

Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhatl, dari

Abu Abdillatr Muhammad bin Ayub, dan syailfinya yang

lain, dari Ibnu A'id, dari Abu Dzar RA" ia berkata: Aku

datang kepada Rasulullah SAW dalam sebuah majelis.

Setelah lama aku duduk di sana, beliau SAW bertanya,

"Vl'ahai Abu Dzar, apakah engkau sudah shalat?" Aktt

menjawab, "Belum ya Rasulullah." Beliau SAW lalu

bersabda, "Bangun dan shalatlah dua rakaat!" (Setelatt

selesai shalat) aku kembali dan duduk bersama beliau. Beliau

SAW lalu bertanya, "Wahai Abu Dzar, apalcah engkau telah

berlindung kepada Allah SW dari lcejahatan syetan dai
golongan jin dan manusia? " l{ku bertanya, 'Ya Rasulullah,

apakatr ada syetan dari golongan manusia?" Beliau

menjawab, "Benar! Bahkan lebih jahat dari syetan claripada

syetan golongan jin.' 677

13806. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsawi menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadah: Telah dikabarkan kepadaku

batrwa pada suatu hari Abu Dzar berdiri kemudian shalat,

lalu Rasulullah SAW bersabda, "'Wahai Abu Dzar,

berlindunglah dari syetan dari golongan iin dan manusia."

Abu Dzar lalu berkata, 'Ya Rasulullatr, apakatr ada syetan

dari golongan manusia?" Beliau menjawab, "Benar."578

Ahmad dalam Al Musnad (51178-179\ dan Al Haitsami dalam Maima' Az-

tuwaid(lll59).
Abdurrazzak dalam tafsirnya (2163), Al Baghawi dalam Ma'alim At'Taruil
(21406407), dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya (6/138).

577

578

€t
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Kedua: Berpendapat batrwa ayat tersebut merupakan kabar

dari Allatr SWT, bahwa syetan-syetan dari jenis jin dan manusia,

sebagian membisil&an sesuatu kepada sebagian lainnya.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

13807. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdttnazzak mengabarkan kepada karni, ia berkata: Ma'mar

mengabarkan kepada kami dari Qatadah, tentang firman

Allah SwT, dtS "rYJ 
i${' "Yaitu syetan-syetan (dari

jenis) manusia (dan jenis) jin," ia berkata, "Ada syetan-

syetan dari golongan manusia dan ada syetan dari golongan

jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian lainnya.

Qatadah berkata: Telah dikabarkan kepadaku bahwa pada

suatu hari Abu Dzar berdiri, kemudian shalat, maka

,, Rasulullah SAW bersabda, "Waha Abu Dzar, berlindunglah

dari syetan dari golongan jin dan marutsia." Ia lalu berkat4

'Ya Rasulullah, apakah ada syetan dari golongan manusia?"

Beliau menjawab, " Benar.' 67e

13808. Bisyr me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada karni dari Qatadatr, tentang firman Allatr SWT,

,$i "i1f 
'drIJ, 6:'; H &t 61; 6Ks "Dan

detnikianlah Kami jadilcan bagi tiap-tiap nabi itu musuh,

yaitu syetan-syetan manusia dan jin," batrwa telah

dikabarkan kepada kami batrwa pada suatu hari Abu Dzar

berdiri kemudian shalat, maka Rasulullatr SAW bersabda,

'D Abdurrazzak dalam tafsirnya (2t63) d^\ Ibnu Athiyyah dzlam Al Muhanar Al
Wajiz (21335).
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"Wahai Abu Dzar, berlindunglah dari syetan dari golongan

jin dan manusia." Ia kemudian berkata' "Ya Rasulullatr,

apakah ada syetan dari golongan manusia sebagaimana

syetan dari golongan jin?" Beliau menjawab, "Benar'

Apakah aht harus mendustalunnya?'680

13809. A1 Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hasan

menceritakan ke,pada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Mujatrid berkata,

te,ntang firman Allah Swr, '4$gai;i &614 SKS

dt; ",Yj 
"Dan demikianlah Kami jadikan bagi tiapliap

nabi itu musuh, yaitu syetan-syetan (dari jenis) manusia dan

(dari jenis) jin," ia berkata, "Pada jin kafir terdapat syetan-

syetan yang merrrbisilJcan kepada syetan-syetan dari

golongan manusi4 yaitu orang-orang kafir dari golongan

manusia, dengan kata-kata yang dihiasi, sehingga manusia

tertipu."581

Tentang Yrh Sfi XA yaitu perkataan yang dihiasi dengan

kebatilan, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dikatakan, *'>{f of s

elrtpl jika perkataan dan kesaksiannya diperbaiki serta dihiasi dengan

kebatilan.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

13810. SuSan bin Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Na'im menceritakan kepada kami dari Syarik, dari Said bin

Masruq, dari Ilaimah, tentang firman Allah SWT, )fi #:
6sl; "Prrt*taan-perlcataan yang indah-indah untuk menipu

580 Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (4ll37l).
5tr fbnu Al Jauzi dillamzad Al Masir (3/108) dan Mujahid dalam tafsirnlia (327).
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(manusia)," ia berkata, "Yaifu menghiasi kebatilan dengan

menggunakan lisannya. "582

13811. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, ia
berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,

ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

tentang makna J?ljt, sebagaimana dikatakan iiq|i, V*e
bermakna menghiasinya. s83

13812. Muhammad bin Amru menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujatrid, tentang ayat, 6tb )fi ,3F) "perkataan-
perkataan yang indah-indah untuk menipu (manusia),"

bahwa maksudnya adalah menghiasi kebatilan dengan

menggunakan lisannya. s8a

13813. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Muj atrid, dengan lafazhyang sama.s85

13814. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapaklru menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapaklru menceritakan

kepadaku dari bapalorya, dari Ibnu Abbas RA, tentang firman
Allah SWT, gtb )fi| 63,f) "Perkataan-perkataan yang
indah-indah untuk menipu (manusia)," ia berkata, "sebagian

s82 Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (4/1372) dan Ibnu Athiyah dzlamAl Muharrar

", llfi:waiiz 
(2n:6)'

fr lbnu Abu Hatim dalam tafsinry a (411372) dan Mujahid dalam tafsimya (322).t's lbid.
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mereka menghiasi ucapannya kepada sebagian lain agar

mengikuti fitnah yang mereka buat."586

13815. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,

tentang firman Allah SWT, 6tb )fi\ $A "Perkataan-

perlataan yang indah'indah untuk menipu (manusia)," ia

berkatq "Iafafu U?li, malcnanya adalah ii' (yang

dihiasi), sebab trpuan yang ditujukan kepada mereka dihiasi,

sebagaimana iblis menghiasi ucapannya kepada Nabi Adam

AS dan bersumpah kepadanya bahwa dirinya sedang

me,rnberi nasihat."

Kemudian Ibnu Zaid membaca, W;, ',6j ;l U-:i|i
"Dan Kami tetapkan basr mereka teman-teman yang

menjadikan mereka memandang bagus-" (Qs' Fushshilat

ptl:2s)

Ibnu Zaid berkata *Itulah yang dinamakarr-U7tl ',587

Adap,n ]ijir aAafan sesuatu yang digunakan untuk memperdaya

manusia, sehingga ia tertipu dan terhalang dari kebenaran serta

mengaj ak ke,pada kebatilan/

'r#r aaaah mashdar aan tf z 6t; tpl 6t 't:&i 
(& wi'€';i

r:r{ku merrperdaya seseorang dengan sesuatu dan dengan cffa

tertentu, sehingga aku meniprurya dengan sebuah tipu-daya'"

Riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah:

ss6 rbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (411372) dan Ibnu Al Jauzi dalan zad Al
Masir(31109).

5t'fbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (411373).
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13816. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,

ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

bahwa $ji adalah sesuatu yang digunakan oleh manusia

untuk membuat tipu-daya.s8E

rakwil firman Arrah: 6{i{;6'i3:iilsY i$ i6 tr;
(Jikalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak

mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka

ada-adakan)

Abu Ja'far berkata: Allatr SWT menjelaskan kepada Nabi

SAW, "Wahai Muhammad, jika Aku menghendaki musuh-musuh

para nabi-Ku dari kalangan jin dan manusia, beriman, maka para nabi-

Ku tidak akan mendapatkan kebencian, kesulitan, dan siksaan dari

mereka, dan Aku Maha Kuasa untuk melalrukannya. Akan tetapi Aku

tidak menghendaki demikian karena Aku ingin memberi ujian kepada

merek4 sehingga setiap bagran mereka berhak mendapatkan sesuatu

yang telatr tertulis pada kitab-kitab yang lalu."

|;ifi maksudnya adalah, "Tinggalkanlah syetan-syetan yang

mendebatkan kebatilan 
-dari 

kalangan musyrik dari kaummu- dan

permusuhan kepadamu dengan sesuatu yang dibisi}&an oleh wali-wali

mereka dari kalangan syetan dari jenis manusia dan jin."

oirt vt maksudnya adalah isu dan kepalsuan yang mereka ada-

adakan, kemudian Allah SWT berkata kepada Nabi SAW,

"Bersabarlatr atas mereka, karena sesungguhnya Akulatr yang akan

s8lbid.
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memberi hukuman kepada mereka, sebagai balasan kedustaan mereka

dan perbuatan me,ngada-ada atas nama Allah yang mereka perbuat."

coc

tlS\ oj+$.{ Ai$ i'.'-5 4 w*a;
@ 63iiiu,ti,4i

"Darr dgor hati lr,ecil ofifing.svsng yolttg dnakbefifllrlrl
lnp odo l<ehidup an alrhir at, tsrtarik lnp odo bisikan itu, ilorJ

mmyenmrgirrya, ilmr agar merela melalculcm apa yang
biaso m.q elca lakul<,arr."

(Qr. Al An'aam [6]:113)

ralorit firman Altah: i+S:\<-r;;jt 'u-ifii't"$ *tni33
tfr{; (Dan agar hati kecil ora.ng-orang yang tidak beriman

kepada kehidupan akhirat, turtarik kepada bisikan itu)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfinnan, &J61; -JVKS
6t* )fi €F' ,F. Jt # ,?-i'dV A'ij'dri1 6:i i;
(AL tirAi> Allah SwT menjelaskan, "sebagian ry"i*
membisikkan kepada sebagian lain dengan ucapan kebatilan yang

dihiasi, agar mereka dapat membuat tipu-daya kepada onmg-omng

beriman dan pengikut para nabi, kemudian meurbuat fitratr dan

memalingkan mereka dari agama Islam.

,bg\6r3.1 0$2;6 4y63i "Dan agar hati tcecit

orang-orang yang tidak beiman kepada kehidupan aWtira4 tertarik

kepada bisikan d/u." Maksudnya adalah agar hati orang-orang yang

,.< it.Dt+t-t
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tidak beriman .

bisikan tersebut.

kepada kehidupan akhirat akan cenderung kepada

Lafazh S,-;$ berasal dari kalimat ttlltt # o:f* kemudian

menjadi ff*:t t:fu ;f,aa. Sebagian orang Arab berkata, L,lib dengan

hurufya'setelatr ghain. Diriwayatkan dari bani Asad, $re J'r*b
"r{k[ tertarik dengan ucapannya," dengan hunrf ya'. Dikatakan

demikian jika seseorang telatr cendenrng. Dikatakan pula, dlr. $1.€
jika rasa cintamu telatr cenderung kepada seseorang, seperti perkataan,
'!Jil ii*. Juga dikatakan, isyi 'tlUf iika aku membuat bejana itu
condong dan agar air berkumpul, sebagaimana ucapan seorang

penyair,
, 'fJ,y *.*.^$)t,sj,t;b1 #tJlg.,d)

"Englrau lihat seorangyang bodoh menyimpang dari setiap ayat yang

bersifat tnuhkam.

)*on tetapi mereka cenderung kepada yang mutasyabih.sse

Apabila bulan sedang cenderung menghilang, maka dikatakan,

,l;tls 9..
Makna yang kami ungkapkan sama seperti yang dinyatakan oleh

para ulama tafsir.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan makna tersebut adalah:

13817. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatr

bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyatr

bin Shalih menceritakan kepadaktr dari Ali bin Abu Thalhah,

dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah SWT, At f*;lj
5te Al Qurthubi dalam tafsimya (7/69) Lisan Al Arab (kata: n a) dan Al Mawardi

dzlam An-Nukat wa Al Uyun Ql L59).
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)- .'t
'o',1$ "Dan agar hati kecil turtarik kepada bisikan itu,"

maksudnya adalah agarhati kecil cendenrng kepadanya.ss

13818. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

ke,padaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abbas berkata'

tentang firman Allah Swr, { 'ui| 'r'^$ 4L 8,;!i
tt+g\ 6j-.i- "Dan agar hati kecil orang-orang yang

tidak beriman kepada kehidupan alchirat, tertarik kepada

bisikanilz," maksudnya adalah agar mereka cenderung.sel

13819. Mutrammad bin Husain menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ahmad bin Mufadhal menceritakan kepada kami, ia berkata:

Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang

firnan Allah, i+S:\ Oj;S- 7 Ail 
2,'t6 $t 63;

"Dan agar hati kecil orang-orang yang tidak beiman

kepada kehidupan akhirat, tertaik kepada bisikon itu,"

maksudnya adalatr agar hati orang-orang kafir ce,lrderung,

cint4 dan ridha kepadanya.se2

13820. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,

tentang fimran Allah Swr, { A51 i'tf ;$ $:Aj
't +9\ 6i-.i- "Dan agar hati kecil orang-orang yang

tidak beriman kepada kehidupan akhirat, tertarik kepada

bisikan itu," iaberkata" "Makna S,3i adalah agar mereka

5s As-Suyuthi dalzm Ad-Dun Al Mantsur (3140), dan ia tidak menyandarkannya
kepada siapa pun.

5er Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (411373) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al
Masir (31109).

5e2 lbnu Abu Hatim dalam tafsimya (411373) dan Al Baghawi dalen Ma'alim At-
Tanzil (21407).
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cinta dan ridha kepadanya, sebagaimana seorang laki-laki

berkata kepada seorang wanita, W'rri:" yang berarti dia

mencintainya."5g3

Takwil lirman Altah: 63j:J i tl, $rtj (Don asar
mereka melakukan apayang biasa mereka lahukan)

Abu Jarfar berkata: Allatr SWT menjelaskan, "Agar orang-

orang kafir itu mengusahakan sesuatu yang mereka usahakan."

Telah diceritakan dari bahasa Arab, #\ U-E- te yakni ia
keluar bekeda untuk keluarganya. Juga dikatakan, lli rii l>ti iiiti
jika seseorang mengerjakan perkara tersebut.

Sebagian mengatakan bahwa makna JF;- aAaUnmenuduh dan

berpura-pura. Dikatakan kepada seorang fafciiati,..4i (Jj "Engkau

telalr menuduhku." Juga dikatakan, ry. 'clFt fu; 'Betapa

buruknya akibat tuduhanmu bagi dirimu se,!xdiri."

Rubah berkata,

?b4JJt 
-+r"dt 6* *:At 7#t i-rr$t rli

"Tuduhan &sta adalah hal yang paling melelahkan bagt yang

dituduh.

Ketalcwaan orangyang bertalcwa dan harga diri seorang yang

terhormat."5%

Makna yang kami u.rgkapkan sama seperti yang dinyatakan oleh

para ulama tafsir.

5e3 Ibnu Abu Hatim dalam tafsinrya (411373).

'* Bait ini terdapat dalamMajaz At Qur'an (l/205) dan Jami'li Ahlmm Al Qur'an
karya Al Qrthubi (7n0), tctapi tidak terdapat delarr' diwan.
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Riwayat-riwayat yang menjelaskan makna tersebut adalatr:

13821. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatr

bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata:

Mu'awilyah menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu

Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang ayat, $ U, l34j
4$f "Dan agar merelca melahtkan apa yang biasa

mereka lahtkan," ia berkata, "Maksudnya adalah Lgar

mereka mengusatrakan apa yang mereka usahakan."Ses

13922. Muhammad bin Husain menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia
berkata: Asbath me,nceritakan kepada kami dari As-Suddi,

tentang firman Allah swr, 53rt i Y' lirj{i "Dan

agar mereka melahtkan apa yang biasa merelm laletknn,"

yalari agar mereka melakukan sesuafu sebagaimana yang

mereka lakukan.ss .r

13923. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,

tentang firman Allah swT, <rij;J i U, l3i+ "Dan

agar mereka melahtkan apa yang biasa mereka lahtkan,"
yalcni agar mereka berbuat sesuatu yang telah mereka

perbuat.se

coo

595

596
Al Qurthubi dalamAl Jami' li Ahkam Al Qur'an Qnq.
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (311373) dan Al Qurthubi ll"/cmi' li Ahlram Al
@tr'atQnq.
Ibid.
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5,{31;u$ydl e $(fi K,#, ;,r';ifr
W 8 s3i1 fri'b i:r:, L6jt itrfri7\ q i'Jfr 3;1'b;53- +i:6Jl Xi:#t; i2$$7?.e!,4<t"tf;$fiW$sli1fri

@i,i5iC'SK<t'
"Parfiasl<ah alcu mencarihakim selain dmipada y'.Jilah,

padalwl Dialah yfiW telah metunturl<nrrkitah (Al etln'ari
l<ep adamt ilengan tnf erinci? Or ang. ot ang y drJg telah Kani
beri kitab l@padf, merel<t, merelca nvngetalwibenm bahwa
Al Qtn'an itu iliafflanrl<arJ dsri Tuhmurut ilmgan benm.
Mal@ ianganlahl<frnw sekali.lali te,rnast/r- otdng yang

rctgil,.rctgl,l.tl
(Qs. Al An'aam [6]:114)

rakwit firmgn n"n dJ e$t'j; K ,F, lt'#1
ffi6{rt'p{y7r""taslct-h aku mencari hakim selain daripada
Allah, padahal Dialah yang telah menurunkan kitab [Al eur'anJ
hep adamu deng on terp erin ci ? )

Abu Ja'far berkata: Allah SWT memerintahkan Nabi-Nya
sAw, "Katakanlah kepada orang-orang yang menyekutukan Allatr
swr dengan berhala-berhala, yang berkata, 'Biarkanlah tutran-tuhan
kami, dan kami akan membiarkan fuhanmu', 'sesungguhnya Allah
swr telah memerintahkanku agar menyebut tutran-tuhan kalian dan

melarang manusia menyembahnya'. "
lk ,#, dt 'iifr "pantaskah alat mencari hakim selain

daripada Allah." Katakanlah, "Aku tidak mungkin melampaui batas

ketetapan-Nya dan tidak mungkin pula melanggarny4 sebab tidak ada
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ketetapan yang lebih adil daripada ketetapan-Nyu, dan tidak ada

ucapan yang lebihbe,nar dari firman-Nya."

hakim selain daripada Allah," maksudnya adalah menurunkan Al

Qur'an secara terperinci sebagai penjelas hukum-hukum perkara yang

kalian bantatr. Adapun makna lafazh 55f telah kami jelaskan

sebelumnya.

rarrwir firman A[ah: 36 -dfi' Xi SilX.#Stt A#( t -51;

i65t <r"JK<i {y@iang-orans yans telah Kami beri kitab

kepada mereha, mereka mengetahui benar bahwa Al Qur'an itu

diturunkan dari Tuhanmu dengan benan Maka ianganl.ah kanu

sekali-kali termasuk orang yailg ragu'ragu)

Abu Ja'far berkata: Allatr SWT menjelaskan, "Jika orang-

orang yang menyekutukan Allah SWT dengan berhala me,ngingkari

ketauhidan-Nya, me,nyekutukan-Nya dengan tuhan-tutran selain-Ny4

menentang apa yang Kami furunkan kepadarnu, dan mengingf,ari

kebenaran serta mendustakannya, adalah orang-orang yang diberi

kitab Taurat dan Zabur dari kalangan bani Israil, maka ff ii'6;S-
# g "Mereka mengetahui benar bahwa Al Qar'an itu diturunkan

dari Tuhanmu." Yakni Al Qur'an dan kebenaran yang ada di

dalamnya 'Sl'r "O"ngon benar." Sebagai pembeda antara kebe,naran

dan kebatilan, menunjukkan kebenaran orang yang jujur dalam

menjelaskan ilmu Allah SWT.ses Mendustakan oftrng yang dusta dan

mengada-ada atas nama-Nya.

ss Demfianlah yang terdapat dalam keselunrhan naskalr, dan yang benar adalah

yangdr-raiih-kan oleh Syaikh Ahmad Muhammad Syakir (rl,).
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t;5i A "6K 5,i *Mrko janganlah tamu setrati-tali
termasuk orang yang ragu-ragu," maksudnya adalah, ..wahai

Muhammad, janganlah engkau meNljadi bagran orang yang ragu
terhadap kebenaran adanya nabi-nabi yang dikabarkan oleh Allah
swr dalam kitab ini dan kitab-kitab selainnyq sebab orang-orang
yang Kami berikan kitab tahu bahwa kitab tersebut turun dari sisi
Allah SWT dengan kebenaran.,,

Avat e;3ii a "iK ti telatr karni jeraskan sebel,mnya,
maka tidak perlu kami sebutkan kembali riwayat-riwayat tentanglya.

Sebagaimana dij elaskan,

13824. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishak
me'nceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullatr bin Abu
Ja'far menceritakan kepada kami dari Bapakny4 dfii Ar_
Rabi, tentang finnan Allah SWT, e;5i A'.;jK j1

". "Maka janganlah kamu setcati-kali termasuk orang yang
ragu-ragu"'ia berkata, .Tanganlah engkau ragu terhadap apa
yang telatr Kami ceritakan kepadamu.,,5s

ooo

';r' .7{&)-3,ri{Y ss6 4 + 4 {s;
@r{;igi

" Dan tclah serrpurrut fiman Tuhamrru (N etlr-. an)
ilenganbenm ilsrJ adil, Tiitak ada ya*g itopat mmgubah

'e Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (4fi374)dari AI Hasan.
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ftrtrnan Ny a dsn Dia Marha Mendmgar lagi Maha
Mmgetalrut'

(Qr. Al An'aam [6]:115)

rakwil firman Allah: |tX 1'S:;S 6v S {-g: ;33
4l'4t';t ,i&). @an telah sempurnafirman Tuhanmu [Al
Qur'anJ dengan benar dan adil Tidak ada yang dapat mengubah

ftrman-Nya dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui)

Abu Ja'far berkata: Allatl SWT menjelaskan, 'Firman

Rabbmu telah sempurna, yaitu Al Qur'an, Allah SWT menamakan Al

Qur'an dengan .9;L{J.sebagaimana orang-orang Arab menamakan

sebuatr syair dengan berkat4 gr;$ir 99 kalimat ini...."

"{fS 6;, -rf.roaoyu adalatr, "Kalimat Rabbmu telatr

sempurna kebenaran dan keadilannya. Lafazh ifiiat a* ifiir adalah

dua kalimat nashab yang menjelaskan i.ljfl,, sebagaimana dikatakan,

W,::t ojb e*.
;{gj.Jji* *rraot ada yang dapat mengubahfirman-Nya,"

maksudnya adalah, tidak akan ada yang mengubatr segala sesuatu

yang dikabarkan oleh Allah SWT dalam kitab-Nya, dan Dialatr yang

menjadikan perkara itu terjadi pada gaat itu." Hal itu sesuai dengan

firman Alrah swr, ^6t J ,i' ;{ 'fg 'r}ti, 3 6tLj
k ,l'ii 46'#:b "Mereka hendak mengubah ianii Altah.

Katalranlah, 'Kamu sekali-kali tidak (boleh) mengihtti kami; demikian

Allah telah menetapkan sebelumnya." (Qs. Al Fath [a8]: 15)

Maksudnya adalah, mereka ingin mengubah kalam Allah SWT dan

meminta nabi agar meninggalkan mereka saat peperangan. Ucapan

mereka kepada nabi mereka dan orang-orang beriman yang
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bersamanya adalah, '# 6j's ,,Biorkanlah kami, niscaya kami
mengihtti kamu;'(Qs. Al Fath[a8]: l5)

Setelatr mereka dikabarkan oleh Allah swr dalam kitab-Ny4

$;q Wei,# eH 33.rfr '& $L iaN ar*,',g

golongan dari mereka, kcmudian mereka minta izin kepadamu untuk
kcluar (pergt berperang), maka katalanlah, 'Kamu tidak boteh lceluar
bersamaht selama-lamanya dan tidak boleh memerangi mwuh
bersamaht. sesungguhnya lamu telah rela tidak pergi berperang kali
yang pertama. Karena itu duduHah bersama orang-orang yang tidak
ihrt berperang'." (Qs. At-Taubah tg]: 83) mereka berusaha untuk
mengubatr firrran Allah swr dan perrberitatruan-Ny4 bahwa mereka
tidak akan keluar bersama Nabi menuju peperarrgan dan tidak akan
memerangi musuh bersama Nabi, 1fr6 6ii "Biarkanlah lcami,

niscaya kami mengilarti kamu'."

Allah SWT pun menceritakan kepada Nabi-Nya SAW, .Mereka

ingin mengubatr firman Allah dengan permintaan mereka kepada nabi-
nabi mereka." Allah SWT mengabarkan

firman-Nya J# U',fiu'iti4Gr'&fL
n tentang mereka dengan

6# rj S "Katatranlah,'ry
'Kamu sekali-kali tidak (boleh) mengihtti lcami'."

Makna firman-Nya, :)i93. |ti $ *ndrk ada yang dapat
mengubahfirman-Nya," adalah, tidak ada yang dapat mengubah kabar
dari Allah, sebab Dialah yang menjadikan hal itu terjadi, dan orang-
orang yang mengada-ada tidak akan dapat me,narrbatr atau
mengurangi segala sesuatu yang ada di dalam kitab-kitab-Ny", yakni
orang-orang Yahudi dan Nasrani memiliki kitab-kitab yang telatr
diturunkan kepada nabi-nabi mereka, dan Allah swr telatr
mengabarkan bahwa mereka telah merubah sesuafu yang ada di dalam
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kitab-kitab mereka kecuali sesuatu yang tidak dapat dirubah oleh

seorang pun."

Makna yang kami ungkapkan sama seperti yang dinyatakan oleh

para ularna tafsir.

Riwayat yang menjelaskan makna tersebut adalah:

13825. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Said menceritakan

kepada kami dari- Qatadah, tentang firman Allah SWT, ;:i3
:;rg).Jj11ri:;;6+ 6 t$"Do, tetah sempurna

firman Tuhanmu (Al Qur'an) dengan benar dan adil. Tidak

ada yang dapat mengubah firman-Nya," ia berkat4 "Benar

dan adil dalam ketetapan-Nya."600

Adapun firman Allah SWT, #i U3f'fi "Don Dia Maha

Mendengar lagi Maha Mengetahui," maksudnya adalatr, Allah SV/T

Matra Me,ndengar apa-apayang dikatakan oleh orang-orang musyrik,

yang bersumpah atas nama Allah dan bersungguh-sungguh dalam

bersumpah, bahwa jika saja datang ayat kepada mereka maka mereka

akan beriman. Allah SWT juga Maha Mendengar kepada segala

sesuatu yang diucapkan oleh makhluk-Nya, Dia Maha Mengetatrui

tentang orang-orang yang mengembalikan sumpah mereka kepada-

Nya, Dia juga Matra Mengetatrui tentang kebenaran, kedustaan,

kebaikan, dan kebunrkan hamba-halnba-Nya.

ooc

ffi Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (411374), Al Mawardi dalamAn-Nulrat wa Al
Uyun (21160\, dan Al Bagbawi dalamMa'alim At-Tanzil (21408).
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tL"fi ,W e 1:r-i*,$'ii -z 6';\4 *oE
@ 5;4i-$f F l'fi 

'"u$ti $ Yi,i&
"Dorn iila-l<f,nu mengikiltil<ebanyal<m orang ydrJg diburni
ini, niscayarnqela al<cn menyesatl<ttyttu dmi ialart Alldh.
Yarrg rnqela il<utilwrya persmtglcaanbelala, ilmt tnqela

hrrry aldh b qbuat l<ebohortgan."
(Qs. Al An'aam [6]:116)

Takwn lirman Allah: ,f ij-i-,r$l j JIU I o9

6t F- {f F i'b "b6ti 1i'}&- oL"ii ,F @an iikikamu
mengikuti kebanyakan orang yang di bumi ini" niscaya mereka akan

menyesatkanmu dari iolan Allah. Yang mereka ikuti hanya

persangkaan belaka" dan mereka hanyalah berbuat kebohongan)

Abu Ja'far berkata: Allah SW'T menjelaskan kepada nabi-Nya

SAW, "Watrai Muharnmad, janganlatr engkau menuruti orang-orang

musyrik yang mengajakmu mernakan binatang ternak yang mereka

sembelih untuk tuhan-tuhan mereka tanpa menyebut nama Allatt

SWT, dan jangan pula mengikuti penyimpangan dan kesesatan

mereka, sebab jika engkau mengikuti kebanyakan manusia di muka

bumi maka mereka akan menyesatkanmu dari agama Allah SWT dan

dari kebenaranl."

Allatr SWT berfirman kepada nabi-Nya SAW, J'iU & o9

e.til j-"Dan jilca lamu mengilatti kebanyakan orang yang it bumt

inf." Maksudnya adalatr dari kalangan bani Adam, yang pada saat itu

mereka adalah orang-onmg kafir dan sesat. Allah SWT menjelaskan,

"Janganlah engkau mengikuti ajakan merek4 karena engkau akan
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sesat seperti kesesatan mereka, dan akan menjadi orang-orang seperti

mereka, sebab mereka menyenr ke'pada kebatilan'"

Allah SWT kernudian mengabarkan keadaan orang-orang yang

tidak boleh diikuti tersebut, 'l$i $t'oi$- isl "Yang mereka ihtti

hanyapersanglaanbelala.,,Yalmitentangkebenaranperkaramereka

yang hanya dibangun di atas prasangka diri mereka masing-masing'

yang pada hakikatrya perkara tersebut adalah suatu kebatilan'

'o*;4 if p bfi "Dan merelu hanyalah berbuat

kebohongan,"maksudnya adalah, tidaklah mereka melalnrkan sezuatu

kecualikebohongan,daodibangundiatasperasangk4bukan
keyakinan. l-afazn t::p'iiiSou^'dari lafazh wis w7 

'Pll' i?
yang bernakna dusta atau bohong' Dikatakan' tpiSr '&7i dan

*)*?1jika ia kedinginan serta kelaparan'

coo

o.i.{\{A';;'iYieJ-n^ifi 
"lirit,,sesnngguhny a T ulwnrrw, Didtah y arrg lebih rnengetalwi

siapo yotJg terse-sot dui ialan'Nyc df,nDif,lebih

*"ig"tot*iorar.g'arurJgyrflgmendapatper;.ufuk"'
(Qs. Al An'aam [6]:117)

rakwil firman Allah: '*l';iy\ ,; JS-ig'i'"$'"ot
O.;E$\ (Sesungguhnya Tuhanmu' Dialah yang lebih

mengetahui siapa yang tersesat dari ialan-Nya dan Dia lebih

mengetahui orang-orang yang m endap at petuniuh)
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Abu Jarfar berkata: Allah SWT menjelaskan kepada nabi-Nya

SAW, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Rabbmu melarang dirimu
mengikuti orang-orang musyrik tersebut agr mereka tidak
menyesatkan dirimu dari jalan-Ny4 sebab Didah yang lebih tatru

darimu dan dari seluruh makhluk-Nya, tentang siapa di antara

maktrluk-Nya yang menyesatkan dari jalan Allah SWT dengan kata-
kata yang indah, yang dibisilckan sebagian syetan kepada sebagian

lainnya, sehingga mereka menghalangi dirimu untuk taat dan

mengikuti perintah Allah SWT."

O.,#\ # X "Dia lebih mengetahui orang-orang yang
mendapat petunjuk," maksudnya adalah, "Allah SWT juga lebih tatru

dari dirimu dan dari seluruh makhluk-Nya tentang sesuatu yang lurus
serta benar, dan tidak ada seorang pun yang dapat menghalang-Nya.

Wattai Muhammad, ikutilah apa yang telah Aku perintahkan

kepadamu dan tinggalkanlah segala sesuatu yang Aku larang, karena

Aku lebih tahu siapa yang mendapatkan hidayah dan siapa yang

sesat."

Ahli batrasa Arab berbeda pendapat tentang posisi lafazh,'51,

dalam firman Allah SwT, }**; fif ii5 irL *Diatah yang tebih

mengetahui siapa yang tersesat."

Sebagian ahli natrwu Bashratr berkata, "Kalimat tersebut berada

pada posisi khafadhdengan huruf 6a', maka maknanya adalah, Ofr',tt

,h,?.;!;t'i'-
Sebagian atrli nahwu Kufatr berkat4 "Kalimat tersebut berada

pada posisi rafa'karena dia bermakna tf lyang mana), dan yang

membuatnya rafa' adalah latacr''g.'^'

60r Lihat Ma'ani At Qur'an li At Quna,(11352).
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Abu Jarfar berkata: Pendapat yang paling benar adalatr, lafazh

tersebut berada pada posisi rafa' dengan lafazh ,H-, danbermakna tf
(yang mana). Dalam batrasa Arab tidak dikenal adanya isin yang di-

khafadh-km tanpa ada hunrf yang meng-khafadh-k.an, maka inilah
yang benar.

Sebagian mereka berkata: Lafazh fl;f aaUm ayat tersebut

bermakna p, a"ogan berdalil pada perkataan Hatim Ath-Tha'i

berikut ini,

!1l p & Y;'l?t'r, w6)i',n;e'dG;
"Thay1ti telah bersumpah dengan sebuah sumpah,

dan Allah mengetahui bahwa lcami telah ditelantarkan oleh

merelra.'$02

Juga perkataan Khunas4

,f;'rl *)tirle tX '^ieLt 
Szr lVt

"Sebuah kaum tahu bahwa bejananyayang besar

mengihtti angin malam atau berjalan pada malam hari.'fr3

Penafsiran tersebut dibolehkan dalam bahasa Arab, tetapi tidak
pada kalarn #lrh SWT, sebab firman Allah SWT, i'fif,'i 'dr it
-4l;,16 e M *Dialah yang tebih mengetahui siapa yang tersesat

dari jalan-Ny4" ndak di-athaf-tat kepada firman-Ny4 {6 ';t
O-t#\ *Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang

mendapat petunjuk." Sedangkan pada lafazh i*{, terdapat huruf

Al Qurthubi dalamtafsimya Qnq.
Ad-Diwan (hal. 56) dan Al Qurthubi dalam tafsirnya (7172).

fiz
@3
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ba', datjika ia bermakna tr maka tidak akan disambung dengan
hnnrf ba', sehingga tidak bisa dikatakanit-1.*'; yang bermakna
vi..'&.

ooc

'u2# -#s,, {qefiFSEik
"Mal<n mal<orrrlah dari apa (dasrshewar) yang (ketih;oi
disembelih)narryebutna,maAllah,iikat<mwbet'-urttJ

lnpdo uyat ayat Nyc."
(Qs. Al An'aam [6]:118)

Abu Ja'far berkata: Allah swr Auah SWT menjelaskan
kepada Nabi SAW dan harnba-harnba-Nya dengan ayat-ayat-Ny4
"Makanlatr binatang yang telah kalian sembelih dan telah dijelaskan
tetang kehalalanny4 yaitu binatang yang disembelih oleh kaum
mulmin yang beragama dengan agama yang haq dan dilakukan
dengan menyebut nama-Ku, atau sembelihan para atrli kitab yang
beragama tauhid. Janganlah engkau memakan sembelihan para
penyembah berhala atau kaum Majusi yang tidak memiliki kitab."

'Ug| .#9 { rL "Jika kamu beriman lcepada ayat-ayat-
Nya," maksudnya adalah, "Jika kalian beriman dengan hujjatr-hujjatr
yang telah diberikan dan dikabarkan kepada kalian tentang kehalalan
makanan yang Aku halalkan dan keharaman makanan yang Aku
haramkan, maka tinggalkanlatr kata-kata indah yang dibisikkan
sebagian syetan kepada sebagian lainnya yang menyamarkan agama
kalian dan membuat diri kalian tertipu."



Atha berpendapat tentang hal ini sebagaimana

TofsirAh:I\abui

dalam riwayat

berikut ini:

13826. Muhammad bin Basysyar dan Muhammad bin Mutsanna

menceritakan kepada kami, mereka berkata: Abu Ashim

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku bertanya kepada

Atha tentang firman Allah SwT, )# 61't'Stiaf*i, i^
lalu menjawab, "Allah SWT memerintatrkan manusia untuk

menyebut narna-Nya ketika minum, makan, dan

menyembelih, serta dalam setiap perkara yang menunjukkan

keharusan untuk menyebut nama-Nya."@

ccc

e # J:;t 3!' ,11 ifr-i:i 5itz.ljLE*1:5lYi
;i$lW 6tt;A i:F Y $ tt* ;;'$#\;f.lj^-qr'ltt*h
"Mengapa l<anru dnak nvtu mernal<mr (bhatms.binatang

ymqhalal) yorng disebut r7arrua Allahkrztika
rnetry errtehlmy a, padahal senunggulmy a y'.J;lah tclah

meni elaslrart lnp oda l<fl nw dp d y dng dilwr artl<mt Nya
atcts-nJu, l<canli ap a y ang tcrp als a l<ffi uu memal<mvty a.

D an s estmgguhny a l<cb any alan ( dari marnsia) b enm.b enm
hendak mmy esatkmt (orang lain) dengan haw a naf su

604 Ibnu Athiyah dalam At Muharrar Al Wajiz (2/338) dan Al Qurthubi dalam At
Jami'li Ahlcam Al Qur'an (7127).
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merekatanpapengetalwan.SewrtggulmyaTulwurru,
Dicrlcrh ydnglebih murgetalrui orang.sqdng yolng melmnpaui

botas."
(Qs. Al Arr'aam [6]:1 19)

rakwit lirman Alrahz 3{: t& $-::JTjtiVLE$1:51Y',
A i;FY fl!#i;e F J:;t (Dan mengapa kanu tidak

mau memakan [binatang-binatang yang halalJ yang disebut narna

AAah ketika menyembelihnya, padahal sesungguhnya Allah telah

menjelashan kepada kamu apo yang diharamkan-Nya atasmu,

kecuali apayang terpaksa kamu memakannya)

Abu Ja'far berkata: Ahli batrasa Arab berbeda pendapat

tentang talarit firman Allah, VLESI ,$ Y'2"Dan mengapa kamu

tidak mau memalcan (binatang-binatang yang halal)."

Sebagtan atrli natrwu Bashrah berpendapat bahwa maknanya

adalah, '}tt, I bf gi ts ir? bti"Apa yang menyebabkg kalian tidak
memakan," dan itu seperti firman Allah SWT, JS <1 A 6
"Mengapa kami tidak mau berperang." (Qs. Al Baqarah lzJ: 2a6)
yang maknanya,tJqir )7 e.Vl ,:;t'r{t "Apa yang menyebabkan kita
tidak berperang," meskipun huruf I tambatran tidak terletak pailaf il,
dan malaranya $i A rij maka akan menjadi iti I itlt 6 vi
(mengapa kami tidak mau berperang).

Sebagian lain berpendapat batrwa masuknya huruf f tiaat
berfungsi sebagai larangan, sebab penafsiran Ui r; aan i,Ji,5 6 adalatr

sama, yaitu, "Apa yang melarangmu agar tidak melakukan hal

tersebut?" Oleh sebab itu, dimasulkanlatr huruf I.
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Abu Ja'far berkata: Akan tetapi, pada ayat tersebut terdapat

hB.*f I dan ,.r[, sebagaimana firman Allah SwT, 6 i4'^ifi W-
\fu,; yang bermakna, "Allah melarang kalian sesat dengan adanya

penjelasan."

Pendapat yang paling benar menurutku adalah yang mengatakan

batrwa makna firman-Nya, € "i dalam ayat tersebut adalah, 'Apa

yang melarang kalian untuk memakan apa-apa yang disebut nama

Allah SWT atasnya?" Itu karena sebelumnya Allah SWT menjelaskan

tentang halalnya se,lnbelihan yang disebut nama Allah SWT atasnya

dan disembelih oleh orang-orang yang beragama de'ngan agama-Nya

atau dengan syariat-syariat kitab-Nya yang dikenal selama ini.

Allah SWT juga telah menjelaskan telrtang haramnya binatang

yang disembelih tanpa menyebut nama Allah SWT, mencegatr mereka

untuk meridhai kata-kata yang telah dihiasi, yang dibisikkan oleh

sebagian syetan kepada sebagian lainnya tentang bangkai, hlnatang

yang dicekik sampai mati, binatang yang dilempar, atau makanan-

makanan haram lainnya, Kemudian Allah SWT menjelaskan, "Apa

yang menghalangr kalian untuk memakan dagng binatang ternak yang

disembelih sesuai dengan agama-Ku yang Aku ridhai, padahal telah

Aku jelaskan kepada kalian tentang halal dan haramnya makanan

yang boleh kalian makan. Aku juga telatr menjelaskannya di dalam

firman-Ku, -e1$1 A'it % l# '{t ifrt'1*:11 '61; i;?
'Diharamkan bagimu (memakan) banglwi, darah, daging babi,

(daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah... '. Sampai

firman-Ny4 ;I *);i '& ,# C ';lir # 'Matca

barangsiapa terpaksa karena lcelaparan tanpa sengaia berbuat dosa'.

(Qs. Al Maa'idah [5]:3). Jadi, tidak ada lagi kesamaran antara yang

halal dengan yang haram. Namun, kalian tidak mernakan yang halal
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karena kehati-hatian dan talnrt terjerumus kepada makanan yang

haram."

Jika maknanya demikian, maka tidak ada celah bagi orang-
oftmg yang menafsirkan dengan makna, "Apa yang menghalang
kalian untuk memalen?" Ini ditujukan kepada orang-orang yang

menahan diri dari memakannya demi keimanan, dengan mengharap
pahala dari Allatl SWT dan mengikuti perintah-Nya, serta ingin
selamat dari adzab-Nya

Al<an tetapi kami tidak mengetahui seorarg pun dari para salaf
umat ini yang menahan diri dari memakan apa yang dihalalkan oleh
Allah swr de,ngan mengharap patrala dari-Nya dan meyakini batrwa

Allah SWT telatr mengharamkarmya. Jadi, telah jelas batrwa
penafsiran yang paling be,lrar addah penafsiran kami.

. Telatr kami jelaskan sebelurnnya tentang makna JLi (i'-[ d.o
,F, yeurg maknany4 ',fr. dan orj, ser'irggu t *i tidak perlu
mengulangi pembahasan tersebut.

13827. Muhannad bin Abdul A,la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsauri meirceritakan kepada kami
dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman Allah SWT, 3$
t*;; (, F JlJ, *Padahat sesungguhnya Attah tetah

menjelaskan kqada lcamu apo yang diharamkan-Nya
atasmu," ia bertata "Allah SWT telah menjelaskan segala

sesuatu yang diharamkan kepada kalian.'tr5

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (4lB7q dan Abdurrazzak dalam tafsirnya
@63).
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13828. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan ke,pada kami dari Ibnu Zaid lafazh yang

sama.ffi

Ahli qira'at berbeda pendapat tentang cara membaca firman

Allah swr, ''&i;e F g 3fi "Podohal sesungguhnya Altah

telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamlan-Nya atasm."

Sebagian membacanya dengan harakat fathah pada dua huruf

pertama padalafazh Jli, dn i? ynebermaknq '"Telatr dijelaskan

secara terperinci makanan-makanan dijelaskan kepada kalian telrtang

makanan yang diharamkan."

Sebagian besar ahli qira'at Kufah me,rnbacanya, 
',$t ni de,ngan

harakatfathah padahuruf/a ' dan men- tasydid-kanhuruf siad a^ iF
dengan harakat dhammah pada huruf ha' darr men-tasydid-kat huruf

/a', yang bermakra "Allah SWT telah menjelaskan makanan-

makanan yang diharamkan-Nya kepada kalian." 'l

Sebagian ahli qira'at Makkah dan Bashratr membacanya, 
'#';f-t

t'5 aengao harakat dhammah pada huruf fa' dat men-tasydid-km

huruf shad dan '# i; rr de,ngan harakat dhammah pada huruf ia'
dan me,n-lasydid-kan huruf ra', yang berarti pada kedua kalimat

tersebut tidak disebutk an fa'il-tya.

Diriwayatkan dari Ibnu Athiyatr Al Aufi, batrwa ia membacoYa,

,P 'trt tanpa men-tasydid-kan huruf shad dar. harakat fathah pada

huruf/a', yang bermalcna, "Telatr datang hukum-hukum Allah tentang

sesuatu yang diharamkan kepada kalian."

Abu Ja'far berkata: Menurutku, ketiga bacaan yang telatr kita

sebutkan tadi semuanya benar, kecuali pendapat Ibnu Athiyatr, sebab

* Abdurrazzak dalam tafsirnya 963).

--Gt
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ketiga bacaan itu telah ma'ruf digunakan oleh para ahli qira'at zatnan

ini. Ketiganya memiliki makna yang szrmq maka dengan cila apa pun

seseoftmg me,lnbacanya, ia tetap benar.

Adapun tentang firman Allah SwT, frt'i;FlV $y"Keanlr

apa yang terpaksa lamu memaftannya," maksudnya adalah, 'Tika kita

dalarn keadaan danrrat unhrk memakan makanan yang haram, YmB

telatr dijelaskan tersebut, maka dihalalkan bagr kita untuk

memakannya, sampai batraya tersebut hil,tg."

13829. Bisyr me,lrceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id me'nceritakan

kepada kami dad Qatadah, tentang finnan Allah SWT, 6 \rl

At 'i;pt "Keanali aPa yang terpaksa kamu

memakannya," bahwa maksudnya adalah bangkai.oT

rakwil rirman Allah: 4ri't * #, 6fi1'JA L{'"0t3
';itf5\ 'fri '; @an sesungguhnya kebanyakan [dari manusia]

benar-benar hendak menyesatkan [orang lainJ dengan hawa nafsu

mereka tanpa pengetahuan. sesangguhnya Tuhanmu, Dialah yang

lebih mengetahai orangorang yang melanpaui batas)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman, g '"ot3 "Dan

sesungguhnya ftcbanyaftan (dari marutsia)." Maksudnya adalah,

Wahai orang-orang beriman, banyak manusia yang mene,lrtang kalian

dengan me,makan apa-apa yang diharamkan Allah SWT kepada

kaliaru benrpa bangkai dan selafumya 'tj$ dengan tujuan

menyesatkan pengikut-pengikut metreka."

&7 Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (41L376).
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* h 64 "Dengan hawa nafsu merela tanpa

pengetahuan," maksudnya adalah tentang kebenaran ucapan mereka.

Mereka juga tidak memiliki ilgumen dengan apa yang mereka tentang

kecuali berdasarkan hawa nafsu, dengan maksud memusuhi Allah

SWT dan menaati syetan,

i)#\,ii*';5ii3'ty"s"rrogguhnyaTuhanmu,Dialahyang
lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas." Maksudnya

adalah, "Wahai Muhammad, Tuhanmu yang menghalalkan dan

mengharamkan beberapa makanan kepadamu, Dia Maha Mengetahui

tentang orang-orang yang melampaui batas dan melanggar ketetapan-

Nya. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi mereka."

Para atrli qira'at berbeda pendapat tentang cara membaca ayat,
. | fit,tr,2b*)tr

Sebagian besar ahli qira'at Kufah me,lnbacanya, 'bM yang

bermakna, mereka menyesatkan orang lain.

Sebagian atrli qira'at Hajjaj dan Bashrah me,nrbacany4 oi*t
yang bermakna mereka sesat dari jalan kebenaran dan berpaling

darinya.@8

Abu Ja'far berkata: Cara membaca yang paling benar dari

kedua bacaan tersebut adalah bacaan, ;l{it$ 643 t^,
bermakna, mereka menyesatkan orang lain. Itu karena Allalt SWT

sebelumnya telah mengabarkan kepada nabi-Nya SAW tentang

penyesatan mereka ke,pada pengikut-pengtkut mereka.

Allah SWT juga melarang nabi-Nya mengikuti seruan mereka

dengan firman-Nya , "i{ S*7 e i}$-,;$il 3. t;1A & o5

60t Orang-orang Kufah mernbacanya, iM d*g*harakat dhammahpada hurufya'
dan harakat/a thah pada hunrf selainnya . Kitab At-Taisir As-Sabh (hal. 88).

€l
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"Dan jilra kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka

bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah." (Qs.

Al An'aam [6]: I l6).

Allah SWT lalu mengabarkan kepada para satrabat beliau perihal

yang dikabarkan kepada nabi-Nya. Allah SWT juga melarang mereka

menerima ucapan mereka, sebagaimana Dia melarang nabi-Nya

dengan firnan-Nya $ b, 4{;1. '$4 L{ "oli "Dan

sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar-benar hendak

tnenyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu merelra tanpa

pengetahuan." Itu.sesuai dengan firman-Nyq j. ,;'LA I o5

it ,W e Lji- ,6{l "Dan ii*a kamu menurati kebaiya*an

orang-orang yang di mukn bumi ini, niscaya mereka akan

menyesatkanmu dari jalan Allah. " (Qs. Al An'aam [6]: 116)

coc

'ili6i&6iiif,4(r;'ii4i6{:
@'"3,1i li,ftri,;#"

nDan tinggall@rJlah dosa ydrJg nf,trJpak ilan yang
ter sentbunyi. S esungguhny a ot orrg y olrJg marrge,ri akan do sa,

kelak al<nrr diheai partaJrcan (pado Holri Kionlrrlt),
disebabl<$J apd ydrJg ntrr:el<n tcloh@al<rrrr.'

(Qs. Al An'aam [6]:120)

Takwit lirman AIIah: ,'tL$': ,if # liisS (Dan

tinggolfunlah dosayong nanpak dan yang tersembunyi)
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Abu Ja'far berkata: Allah SWT memerintahkan hamba-

harnba-Nya, "Wahai manusia, tinggalkanlah dosa yang nampak -
yang terlihat pada zhahir- nya- dan dosa yang tidak nampak 

-yaitu
dosa yang tidak terlihat zhahir-ny*."

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalatr:

13830. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada karni, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Qatadah, telrtang firman

Allah Swr, "46': ;.iJ 3* ti;t; "Dan tinggailrantah

dosa yang nampak dan yang tersernbunyi," bahwa

maksudnya adalah banyak atau sedikit, yang terlihat atau

tidak terlihat.@e

13831. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada karni

dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman Allah SWf, lf,ij
,'^+6i ;.ij # "Dan tinggalkanlah dosa yang nampak

dan yang tersembunyi," bahwa maksudnya adalah yang

dilakukan secara ratrasia atau terang-terangan.6lo

13832. Ibnu Hamid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakam

menceritakan kepada kami dari Abu Ja'far, dari Ar-Rabi'bin
Anas, tentang firman Allah SWT, "'4{t j!.f ,* ti;tl
"Dan tinggalkanlah dosa yang nampak dan yang

tersembuny," bahwa maksudnya adalah yang dilalcukan

secara rahasia atau terang-terangan.6l t

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (411377),Ibnu Al Jatrzi dalam hd Al Masir
(3lll4), dan Al Mawardi dalen An-Nukat wa Al IIW (Ul6l).
Ibid.
Ibnu Abu Hatim dalam tafsinrya (411376).

6(B

610

5ll

€I
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13833. Demikianlah Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia
berkata: Ishak menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdullah bin Abu Ja'f.ar menceritakan kepada kami dari

Bapaknya, dari Ar-Rabi' bin Anas, tentang firman Allatl
Swr, 'iib$': iif # lS$ "oan tinggaltranlah dosa

yang nampak dan yang tersembunyi," ia berkat4 "Allah
SWT melarang perbuatan dosa yang dilakukan secara

sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, yaitu yang nampak

atau yang tidak narnp.1.rrl2

13834. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifhh menceritakan kepada karri, ia berkata: Syibl
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujahi4 tentang firman Allah SWT, "'4$': ;'ij #t;t;
"Dan tinggalkanlah dosa yang nampak dan yang

. tersembunyi," batrwa maksudnya adalah berbuat maksiat
' kepada Allah, baik secara rahasia maupun terang-terangan.6l3

13835. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajfaj menceritakan

kepada kami dari Juraij, dari Mujatrid, tentang firman Allatr
SwT, '!46.': jif ;*g Ws; "Dan tinggailranlah dosa

yang nampak dan yang tersembunyf," ia berkat4 'Yaitu jika
ia berniat melakukan sesuatu yang hendak ia lakukan."6la

Para atrli tafsir berbeda pendapat tentang makna dosa yang

dilakukan secara rahasia dan dosa yang dilakukan secara terang-

terangan p adt ay at tersebut.

"2 lbid.
613 lbnu Al tavi ddam ?ad Al Masir (3tll4) dan Al Mawardi da,trrrn An-Nukat wa

Al Uytn (ZrcD.6t' Ibid.
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pendapat pertama: Dosa yang dilakukan terang-terangan

adalalr larangan Allah SWT dalam firman-Nya" '8' C 1;6i ii
W <; 

"US6.l; 
,Dan janganlah pamu pawini wanita-wanita

yang telah dipawini oleh ayahmtz"'Firman-Nya, ?4; A?
!&.lA "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu'ibuma"" " (Qs'

An-Nisaa' t4l: 22-23) Sedangkan yang dilakukan secara ratrasia

adalatr zina.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

13836. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hajjaj

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad

menceritakan kepada kami dari Atha bin As-saib, dari sa'id

bin Jubair, tentang firman Allah SWT, ;'ii ;* Wt;
l'ribf) "Dan tinggalkanlah dosa yang namPak dan yang

tersembunyi." Maksudnya adalah, dosa yang dilakukan

secara terang-terangan, <i €rtt'. '& (' 1;$713
66 i1 r; {; ili "Dan ianganlah n"jmu lawini wanita-

wanita yang telah ditrawini oleh ayahmu, terkeanali pada

masa yang telah lampau." Yaitu menikatri ibu, anak

perempuan, dan saudara perempwxl. Sedangkan yang

dilalrukan secara rahasia adalatr zina.6rs

Pendapat kedua: Dosa yang nampak adalatr (dosa yang

dilalnrkan oleh) pezina-pezina yang berada di pelacuran, sedangkan

dosa yang tidak nampak adalah (dosa yang dilalnrkan oleh) orang-

orang yang memiliki wanita selingkuhan.

6rs Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (411377), Al Mawardi dilamAn-Nulcat wa Al
Uytn (2116l'), dan Ibnu Al Jauzi dzbmfud Al Masir (3lll4).

@l
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Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

13837. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, ia
berkata: Ahmad bin Mufadhal menceritakan kepada kami, ia
berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,
tentang firman Allah SwT, "'tL6!: ;.ij 4 ljjsj,,oan
tinggalkanlah dosa yang nampak dan yang tersembunyi,,,
batrwa dosa yang nampak adalatr pezina-pezina di pelacuran,
sedangkan dosa yang tidak terse, bunyi adalah seorang
wanita yang dijadikan teman oleh laki-laki, lalu ia
mendatanginya secara rahasia.6l6

13838. Diceritakan kepadaku dari Al Husain bin Faraj, ia berkata:
Aku mendengar Abu Mu'a& bertata: Irbaid bin Sulaiman
menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku mendengar Adh-
Dhahhak berkat4 tentang finnan Allah SWT, V.# 73

- GJ4 6" t4i AE' Y ;+fit "Jangantah kamu mendetrati
perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak
diantaranya maupun yang ters embunyi.,, (es. AI An'aam [6] :

l5l) Pada zamut Jatriliyah mereka melak,kan zina secara
sembunyi-sembunyi dan menganggapnya sebagai sesuafu
yang halal, selama dilak,kan secara rahasi4 maka Allah
SWT mengharamkan zina, baik )iang dilakulon secfia
ratrasia maupun terang-terangan. q, AE ymaksudnya

yang dilakukan secara terang-terangan. Sedangkan

6', maksudnya adalah yang dilakulon secara
617

Ibnu Abu Hatim dalam ffiipy6 (411377) dan Ibnu Al Jauzi ,hlam ?ad At
Masir (3lll4).
Al Mawardi <talan An-Nukat wa Al Uyn (21 16l).

adalatr

<ra
rahasia.
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13839. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapa}ku

menceritakan kepada kami dari Abu Makin dan bapaknya,

dari Ktrashif, dari Mujatrid, tentang firman Allah SWf, {j
6A 6i 4i frS U, ;>gt li.i "Jangantah kamu

mendekati perbuatan'perbuatan yang keji, baik yang nampak

diantaranya ,nauPun yang tersembunyi." Maksud lafazh

yang nampak adalatr menikahi dua perempuan yang

bersaudara dan menikatri istri bapaknya sepeninggalnya.

Sedangkan maksud lafazhyang tersembuny, adalah zina.6l8

Pendapat ketiga: Dosa yang nampak adalah telanjang dan

melepaskan seltrruh pakaian serta penutup aurat saat melaksanakan

thawaf. Sedangkan dosa yang tidak nampak adalah zina.

Mereka yang berpendapat demikian me,nyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

13840. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu-'Watrab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zand bertatao

tentang firman Allah swT, tl, t$V $;;fiv.# {t
3U l7a, "Janganlah kamu mendekati perbuatan-

perbuatan yang keii, baikyang nampak diantaranya mauPun

yang tersembunyi," batlwa maksud lafazh yang nampak

adalah telanjang, seperti yang mereka lakukan saat thawaf di

Baitul Haram. Sedangkan dosa yang tidak nampak adalatl

zina.6re

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling benar menurut kami

adalah yang mengatakan bahwa Allah SWT memerintahkan makhluk-

Ibnu Al Javzi dalam fud Al Masir (3/148) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa
Al Uytn(21r86).
Ibnu Athilryah dalamAl Muhanar Al Wajiz (2R62).

6t8
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Nya untuk meninggalkan dosa yang nampak dan yang tidak nampak,
baik yang dilakukan secara rahasia maupun terang-terangan.

Mal<na dosa mencakup selunrh perbuatan maksiat kepada Allatr
SWT, yang diharamkan oleh-Np, termasuk zina yarrg dilakukan
secara rahasia atau terang-terangan, me,lrzinai para pelacur atau wanita
selingkuhan, menikahi mantan isfri-istri bapak, ibu, atau anak
perempuan, thawaf di Baitul Haram dengan telanjang, dan setiap
kemaksiatan kepada Allah swr yang dilakukan secara ratrasia atau

terang-terangan.

Firman Allah SwT, ""^+E; ,.ij 4 lir.rj ,Dan

tinggallranlah dosa yang nampak dan yang tersembunyi,,, bennakna
umum, mencakup seluruh dos4 baik yang dilakukan secara rahasia
maupun terang-terangan, sehingga seseorang tidak boleh
mengkhususkan makra tertentu kecuali disertai hujjah yang kuat.

Andai saja dibolehkan unhrk me,mbawanya kepada malrra yang

k*rusus tanpa ada penjelasan, maka arah makna yang paling berhak
termasuk dosa yang nampak dan tidak nampak pada ayat ini adalatr

makanan yang diharamkan oleh Allah SWT 
-berupa 

bangkai dan
daralr- serta segala sesuatu yang telah dijelaskan Allah swr dalam

firman-Nya,'4'*t ,&S a? dan setertrsnya, sebab permulaan ayat-
ayat ini menyebutkan kehararnan makanan tersebut. Akan tetapi, tidak
dapat dipungkiri bahwa termasuk dalam ayat tersebut adalatr seluruh
larangan untuk menjauhi segala jenis ke,lnaksiatan kepada Allah SWT,
dan larangan ini mencakup segala be,lrtuk dosa yang nampak dan yang

tidak nampak.

., .T..^ffifirman Altah: lj,(q|r;*5 N 5* Oji i,t
t ljL-(Sesunggahnya orang yang mengerjakan dosa, kelak akan
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dibefi pembalasan [pada Hari KiamatJ, disebabhan apa yang

mereka telah herjahan)

Abu Jarfar berkata: Allah SWT menjelaskan, "Sesungguhnya

orang-orang yang melakukan apa yang dilarang oleh Allah SWT,

berbuat maksiat kepada-Nya, dan melalrukan apa yang diharamkan

oleh Allah SWT, ir;H" Alah SWT akan merrberi balasan di'
akhirat sebagai akibat kemaksiatan yang merekaperbuat di dunia."

ccc

'"r$'H fry * ;'fr i:l fi I LIILU "1;

'i$fr Jfi:f J +g- ;*[xi dys;A <ayri :i

@|rfrn.#,
"Ddn jangarJlahl,anwmemal<mtbinatang-bhatangyang

tidak disebut rudrno y'.J;lah l,ctika nmyanfulilmya.
Sesnnggutmya perbuatmt yolng sefivtcarrr itu adf,lah surttu
l<ef asil<mt S esunggulvry a sy etan itu mefibisil<l<sn lnp ada

lrrlwarr.llrlwctrmy ct dgdr mqel<a mertbontah l<mrru; dsn iika
l<f,trau merwnfii mq el<a, se$rnggu hny a l<snw tctttulah

meni adi ofitflg's1 ang y arJg m4glrilc. "

(Qs. Al Arr'aam 16lz12l)

rakwir firman Allah: :it| * ifr ,:'i ff l Li;,LV *;
'#t'l;:,lt ofiH +ga. 6u1''Jty S;A' 6)firi "ttj'34
tfiS uDon jaiganlah kamu memakan binatang-binatang yang

tidah disebut nama Allah kaiha menyembelihnyo. Sesungguhnya

tfr
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perbuatan yang semacant itu adalah suatu kefasikan.

Sesungguhnya syetan itu membisikkan kepada kawan-kawannya

agar mereka membantah kamu; dan jika kamu menuruti mereka,

Sesungguhnya kanu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik."

Abu Ja'far berkata: Maksud firman-Nya , fr l1rilLV'{t
,* ifr 5 adatah, "Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian

memakan binatang yang telatr mer{adi bangkai tanpa disembelih oleh

kalian atau disembelih ahli kitab yang beragama dengan syariat yang

ada di dalarn kitab mereka, karena itu haram bagi kalian. Jangan pula

kalian memakan binatang yang disembelih bukan untuk Allah atau

disembelih orang-orang musyrik untuk tuhan-tuhan mereka, sebab

memakannya adalah kemaksiatan dan kekufuran."

Maksud lafazh, u15 "Sesungguhnya ia," ke,mbali kepada latazh

J5!t yang disebutkan dalam bentuk f il, sebagaimana firman-N

€,*t l;rj 'i;1rq F W; i s6i
)agarmana flrman-Nya,

i'y i6t'&3 3t3'u-$i-t l. J I'J l- J .. - Y - -,v -- l.
"Yaitu orang-orang (yang menaati Allah dan Rasul) yang kepada

merelm ada orang-orang yang mengatakan, 'Sesungguhnya manusia

telah mengumpulkan pasulcan untuk menyerang lamu, karena itu
talattlah lrepada mereka', maka perkataan itu menambah keimanan

merelca." Maksudny4 perkataan musuh mereka telatr menambatr

keimanan. I*rtafu ili dikembalikan kepada jrrjr -"rtipun pada

ayatrya disebutkan dengan bentukf 'rl.

Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang makna ayat, ";tb

4{X;1 flt itiA <4i3i "sesungguhnya syetan itu membisitr*an

lrep ad a kaw an - kaw anny a,"

Pertama: Berpendapat bahwa maksudnya adalatr, syetan pemuja

api dan orang-oftrng yang berada di atas ag:rma mereka 
-yaituMajusi- mernbisikkan kepada wali-wali mereka dari kalangan
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musyrikin Quraisy dengan ucapan yang indah untuk me'lnbantah Nabi

SAW dan para satrabatnya tentang hukum makan bangkai.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

13841. Abdurratrman bin Bisyr bin Hakam An-Naisaburi

menceritakan kepadaku, ia berkata: Musa bin Abdul Aziz Al

Qinbari menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hakam bin

Abban menceritakan kepada kami dari Ikrimah, ketika ayat

tentang pengharaman bangkai ini turun, ia berkata, '?emuja

api membisilftan kepada wali-wali mereka dari kalangan

musyrikin Quraisy agar menentang Nabi Muhammad SAW.

Mereka berkata, 'Katakan kepada Muhaumad, "Apakah

binatang yang engkau sembelih halal, sedangkan binatang

yang disernbelih Allatr (Ibnu Abbas mengatakan: Dengan

menggunakan gergaji dari emas) adalatr haram'?' Allah pun

menunrnkan ayat, ip;1 {t S;A Ay$(.ib ,

'Sesungguhnya syetan itu membisikkan kcpada lawan-

lcawannya'."

Ilaimah berkat4 'Maksud lafazln syetan dalam ayat ini

adalatl pemuja api, sedangkm kawan-kawannya adalatr kaum

Quraisy."62o

13842. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Husain

me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadalcu dari Ibnu J*rJ, ia berkata: Amnr bin Dinar

menceritakan kepada kami dari Ilcrimah, batrwa pada zaman

itu kaum musyrik Quraisy mengirim surat kepada perruja api

tm Ibnu Al Janzi dalam fud Al Masir (3/115) dan Al Mawardi dalan An-Nukat wa
Al UyunQll62).
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di Romawi. Kaum pe,muja api itu pun mengirim surat kepada

kaum Qraisy yang berisi batrwa Muhammad dan para

sahabatnya me,lrgaku bahwa mereka mengikuti p€rintah Allatt
SWf, dan qa yang dise,mbelih oleh Allah dengan

menggunakan pisau png terbuat dari ernas maka ia dm pra
sahabatnya tidak memalcannya sdangkan apa yang mereka

se,mbelih s€Ndiri mereka me,malcetrnya. Kaum Qrraisy lalu

mengirim surat yang berisi demikian kepada para satrabat

Rasulullah SAW, maka terjadilah suatu goncangan_dalm diri
kaum mrulim kala itu. Kemudim tunmlah aW A fr$
$*A <71bf;]i\b "&sungtrtnya wan itu ma nbisikturt

kcwda kawan-kawannya ....- Juga aW ,# $y;i.ia o-i?bEMtf,*'
Kedut: Maksud lafazn syetan adalah syttm ymg memhra tipu-

daya kepada bmi Adm dm mcmbisikkm kcpada wdi-wali merr*a
dri kalmgm Qtraisy.

MGrc&8 yog UcrpcoArya dcmikim mcnyebutko riwayat-

riwaya bcrikut ini:

13843. Ib,nu Hmid mcnccritatau kcpada kmi, ia bertata: Hakan
menccritakm kcpads kami dri Anbasah, 6si $imak, dri
IkrinaL ia bertds,'Scsuatu ymg dibisikkm syeta kepada

wali-wali mereka dai golongm manusia adalalL

'Bagaimana kalim me,lryembah scsuatu ymg kalian tidak

make karcoa hewan tersebut dimatikan (ole,h Tuhao

62r Al Mawardi dgll*n 1n-yupt wa Al Uyun Qll62).



kalian),622 akan tetapi kalian memakan

semrbelih (matikan) sendiri' ?"

fdlirrAda,:Ilrrr}rr{

apa yang kalian

Kemudian diriwayatkan bahwa kabar itu sampai kepada Nabi

sAw, maka turunlah ayat, {$ 31 iS fi 1V41JLE{'
"Dan ianganlah kamu memalan binatang-binatang yang

tidak disebut nama Allah ketil@ menyembelihnya."623

13944. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abbas berkata,

tentang firman Allah swr, 4P;1 {yi,}A <}-53fof,
"sesungguhnya syetan itu membisiklran lcepada kawan-

lrawannya agar merelu membantah lcamu," ia berkatao "Iblis

menrbisikkan kepada kaum Quraisy."

Ibnu Juraij berkata dari Atha Al Khruasani, dari Ibnu Abbas,

ia berkata, "syetan-syetan dari golongan jin mernbisil&an

kepada syetan-syetan dari golongan manusia. Mereka

membisi[:kan kepada wali-wali mereka agar mernbantatr

kalian.'624

Ibnu Juraij berkata dari Abdullatr Ibnu Katsir, iaberkata: Aku

me,ndengar batrwa syetan-syetan mernbisikkan kepada orang-

orang musyrik dan memerintatrkan mereka agar berkata,

"Apa yang disembelih dan apa yang menjadi bangkai adalatt

sama." Dernikian yang mereka bantahkan kepada Nabi

Maksudnya adalalf kalian tidak memakan bangkai, tetapi kalian memakan apa

yang kalian sembelih sendiri. Para wali syetan men),amakar bangkai dengan

hewan yang disernbehf Bd.
Ibnu Al Jaurzi dalam tud Al Masir (3/l l5).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (4/ I 3 80) dan Al Qurthubi I I "Iaz i ' li Ahkam Al
Qur'anQnq.

623
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Mnharnmad SAw, tf#'$t'iffi 35 "Dan jika tramu

menurati merekn, sesungguhnya lamu tentulah menjadi

o r an g- or an g y an g m*syrik."

Ibnu Juraij berkat4 "Orang-orang Quraisy berkat4 'Apa
yang disembelih Allah tidak kalian makan, sedangkan apa

yang kalian sembelih dengan tangan kalian adalatr halal

menunrt kalian'?"625

13845. Muhammad bin Amru Ar-Razi menceritakan kepada kami, ia

berkata: Sa'id bin Sulaiman menceritakan kepada kami, ia
berkata: Syarik menceritakan kepada kami dari Simak bin
Harb, dari Ilaimah, dari Ibnu Abbas, bahwa kaum Quraisy
berkata kepada kaum muslim, "Apa yang dibunuh oleh tuhan

kalian tidak kalian makan, sedangkan apa yang kalian bunuh

sendiri, kalian makan." Allah SWT pun memberi watryu

. kepada Nabi SAW, )4; 51 j5 fl I LiILE{i ,oon

'janganlah kamu memalcan binatang-binatang yang tidak

dis ebut narna Allah l@tilu menyembelihnya."eG

13846. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, ia berkat4 "Ketika
Allah SWT mengharamkan bangkai, para syetan

membisil:kan kepada wali-walinya, 'Apa yang dimatikan

oleh Tuhan kalian lebih baik daripada apa yang kalian

sembelih dengan pisau-pisau kalian'. Allah SWT pun

Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam pembahasan tentang hewan kurban (2818),
Ibnu Abu Hatm dalam tafsirnya (4/138), dan Al Qurthubi dalam Al Jami' li
Ahlram Al Qur' an (7 177).

Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (4/1380).
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berfirman, AL $fr 5 fl lq$LU'{t 'Daniangantah

lramu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama

Allah t@tika menyembelihnya'.' 
627

13847. Yahya bin Daud Al Wasithi menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ishak bin Yusuf Al Azraq dari Suffan, dari Harun

bin Antarah, dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, ia berkata,

"Orang-orang musyrik membantah kaum muslim, mereka

berkata, 'Mengapa apa yang dimatikan oleh Allah SWT,

tidak kalian makan, sedangkan apa yang kalian bunuh, kalian

makan, padahal kalian mengaku mengikuti perintah Allatt

S-wT?' Allatr pun menurunk an ayat, 5 fi ILiJLU'lt
'eA XV ,i6 ifr'Danianganlah lumu memakan binatang-

binatang yang tidak disebut nama Allah l@tilu

menyembelihnya' ."628

13848. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah

menceritakan kepada kami dari Israil, dari Simak, dari

Ikrimah, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah SWT, '3b

4{X;1 {y it}A <4b{fi "sesungguhnva svetan itu

membisikkan kepada kawan'kawannya agar mereka

membantah kamu," mereka berkata, "Apa yang disembelih

oleh Allah SWT, tidak kalian makan, sedangkan apa yang

kalian sembelih, kalian makan." Allah pun menurunkan ayat,

3:4:fb AL ;'fr ,:t fi |q$LU{j "Daniangantah

kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama

AtI ah letil@ meny emb elihnya."ae

Al Quthubill Jami' li Ahlun Al Qur'an QnT.
Ibid.
Ibid.

627
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binatang-binatang (yang halal) yang disebut nama Allah

t(etitu menyembelihnya, iika kamu beriman kcpada ayat-

ayat-Nya," ia berkata, "Orang-orang musyrik berkata,

"Wahai Muhammad, apa yang engkau bunuh dan engkau

sembelih, kalian makan, sedangkan apa yang dimatikan oleh

Tuhan katian. kalian haramkan? Allah SWT lalu menurunkan

ayat, ':,t;'# :iS * 5t ,1 f$ I LiJLU'i;
if$ &i;fi srrT j #- 4pr1 {vi'iA <4b{'(
"Dan janganlah kamu memalcan binatang-binatang yang

tidak disebut nama Allah latil@ menyembelihnya'

Sesungguhnya perbuatan yang semacarn itu adalah suatu

trefasilan. Sesungguhnya syetafl itu membisilekan kepada

lrawan-kawannya agar mereka membantah kamu; dan iika
lramu menuruti mereka, sesungguhnya lcamu tentulah

menjadi orang-orang yang m*ryrih" bahwa maksudnya
''-adalah, 

"Jika katian memakan apa yang Aku larang, maka

sesungguhnya kalian adalatr bagian dari orang-orang

musyrik."632

13852. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Amru bin

Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: Hasyim

mengabarkan kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak,

ia berkata, "Orang-orang musyrik berkata, "Apa yang kalian

bunuh, kalian makan, sedangkan apa yang dimatikan oleh

Tuhan kalian, tidak kalian makan. Lalu turunlah ayat, .11

3,1,, frb ,* ifr i:l fi |q$L?"Daniangantah tramu

o32 At-Tirmidzi dalam Tafsir Al Qur'an (3069) dan Ibnu Abu Hatim dalam

tafsirnya (4/1380).
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13849. Ibnu Hamid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya

bin Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

bin Waqid menceritakan kepada kami dari Yazid, dari

Ikrimatr, bahwa ada orang-orang dari kaum musyrik Quraisy

datang kepada Rasulullatr SAW, lalu mereka berkata,

"Beritahu kami, jika ada seekor kanrbing mati, maka

siapakatr yang mematikannya?" Rasulullatr SAW menjawab,

'Allah SW yang mematikannya." Mereka lalu berkata,

"Mengapa kalian mengaku batrwa binatang yang engkau

bunuh atau sahabat-satrabatnu bunuh adalah halal,

sedangkan binatang yang dimatikan oleh Allatt adalah

haram?" Allah SWT lalu menurunkan ayat, |V4$LE'11
3:4 fib ,ie ;tfr iri fi"Danianganlah lcamu mematran

binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah l@tika

menyembelihnya.'s3o

13850. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Al Mu'tamar bin Sulaiman menceritakan kepada

kami dari bapakny4 dari Al Hadhrami, bahwa orang-orang

dari kaum Quraisy berkatq "Apa yang dibunuh oleh elang

dan anjing kalian makan, sedangkan apa yang dimatikan oleh

Allatt SWT tidak kalian makan?'f3r

13851. Al Mutsanna menceritakan kepadato, ia berkata: Abdullah

bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muawilryatr bin Shalih me,lrceritakan ke,padaku dari Ali bin

Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang fimran Allatt SWT,

'us# -#9 iKq* fi F'fiqK "Maka makantah

@ As-suyrthi dalan Ad-Dun Al Mantsur (3142).
63r Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (21413).
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SurohAIAn'acrr

memak/tn binatang-binatang yang tidak disebut narna Allah

letitu menyemb elihny a....' 633

13853. Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada karni, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujalrid, tentang firman Allah SwT, tt{t&'i# Sfi
"Dan jika kamu menurttti merelca, sesungguhnya lmmu

tentulah menjadi orang-orang yang musyrik," bahwa

maksudnya adalatr, "Apa yang disembelih oleh Allah SWT,

tidak kalian makan, karena kalian menganggapnya bangkai,

sedangkan apa yan;g kalian sembelih dengan tangan kalian

se,ndiri, kalian anggap halal."63a

13854. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl

menceritakan ke,pada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Muj ahid, dengan lafazhyang sama.63s

13855. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsauri menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadatr, tentang firman Allah SWT, ';tf)

'$9. 4p;1 dy l';A Ab#i "sesungguhnya

syetan itu membisikJrnn kepada kawan-kawannya agar

mereka membantah kamu," ia berkata, "Orang-orang musyrik

membantah kaum muslim tentang sembelihan, mereka

berkata, "Apa yang kalian bunuh dengan tangan kalian

sendiri, kalian makan, sedangkan apa yang dimatikan oleh

633 Adh-Dhahhak dalam tafsinrya (l/351).
6x Mulahid dalam tafsirnya (327).
63t lbid.
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Allah swT, tidak kalian makan (bangkai).' Demikianlah

bantahan orang-orang musyrik kepada kaum muslim''636

13856. Bisyr bin Mu'adz menceritakan ke,pada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Qatadatr, tentang firman

Alrah swr, $lr:lb ,tF ;f f:t'fI:1L1jLE'{i "Don

janganlah kamu mernakan binatang-binatang yang tidak

disebut nama Altah ketika menyembelihnya. sesungguhnya

perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan"' $$
'of{ '& 'i;:r$'i "Dan iika pnmu menuruti merepa,

sesungguhnya kamu tentulah meniadi orang'orang yang

musyrik," Maksudnya adalah musuh Allah SWT yang

bemama iblis membisit&an kepada wali-walinya dari

kalangan orang-orang sesat, "Bantahlatr para sahabat

Muhammad sAw tentang masalah bangkai. Katakanlah,

'Apayangkaliansembelihdankalianbunuh,kalianmakan,
sedangkan apa yang dimatikan oleh Allatr swT, tidak kalian

makan, padahal kalian mengaku mengikuti -perintah 
Allah

S'W'T'." Allatl SWT pun menurunkan ayat, t#t'i# 'ofi

tf# "Dan iika kamu menuntti mereka, sesungguhnya

lramu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik"'

Kami tidak mengetahui adanya sedikit pun kesyirikan kecuali

padatigaperkar4yaituberdoakepadaselainAllahSwT,
sujud kepada selain Allah swT, dan menyebut nama selain

Allah SWT ketika menYembelih.63T

636

637
Abdurrazzak dalam tafsirnya (21 @) -

As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (3142), dan disandarkan kepada Abd bin

Harnid.
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13857. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,

ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

tentang firman Allah swr, * ii i5 fi lV4ljLU{t
"Dan janganlah lramu memalcan binatang-binatang yang

tidak disebut nama Allah l@tika menyembelihnya."

Sesungguhnya orang-orang musyrik berkata kepada kaum

muslim, "Bagaimana kalian mengakui batrwa kalian

mengikuti keridhaan Allah, padatral apa yang disembelih

oleh Allah SWT tidak kalian makan. Sementara itu, apa yang

kalian sembelih sendiri, kalian makan?" Allah pun berfirman,

"Dan jika lalian menuruti merelw," kemudian kalian

memakannya, maka if# '& "sesungguhnya kamu

tentulah menj adi orang-orang yang musyrik.'$38

13858. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki
' menceritakan kepada kami dari Israil, dari Simak, dari

Ilffimah, dari Ibnu Abbas RA, te,ntang fimran Allah SWT,
-'€ j g- 4x;1 dy i'iA Ab$( ";s$ " ses,ngguhnva

syetan itu membisikJcan kepada kawan-kawannya agar

mereka membantah kannu," ia berkata, "Orang-orang musyrik

berkat4 'Apa yang disebut nama Allah SWT dan apa yang

kalian sembelih, kalian makan'. Kemudian turunlah ayat,

abrai"rfi'b:.i:iy *t;31 il fi |L\JLu.{t
4{XJ1 {yitiA'Dan ianganlah kamu memalcan binatang-

binatang yang tidak disebut nama Allah ketika

menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam

*t Iboo Katsir dalamtafsirnya (6/158).



TdsirAdn;Ilrurfui

itu adalah suatu lcefasilcan. Sesungguhnya syetan itu
membisikkan kepada kaw an-kawannya' ."63e

13859. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Atha, dari Sa'id bin Jubair,

dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah SWT, q$LU'{;
+# ;tfi 5 fl i"Danianganlah kamu memalcan binatang-

binatang yang tidak disebut nama Allah l@tika

menyembelihnya." Sampai firman-Nya,'€Jg. "Agar

mereka membantah l(amu." Ia berkatq '?ara syetan

membisikkan kepada wali-walinya, 'Kalian memakan apa

yang kalian bunuh, akan tetapi mengapa kalian tidak

memakan apa yang dimatikan oleh Allatr SWT?' Beliau

bersabda, 'Apa yang kami sembelih, maka ketika itu disebut

nama Allah SW, sedangknn yang mati tidak disebutlan

nama Attah atasnya'.' ilo

13860. Diceritakan kepadaku dari Al Husain bin Faraj, ia berkata:

Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman

mengabarkan kepadaku, ia berkata: Aku mendengar Adh-

Dhahak berkat4 tentang firman Allah SWT, <4{fi i{,
flg- 4{X;1 dy i'}A "sesungguhnva svetan itu

membisiklran kepada kawan-kawannya agar mereka

membantah kamu," bahwa maksudnya adalah tentang

sembelihan, Allah menurunkan ayat, fi I L IJLU'ii
,tF ;l )I1 "Dan janganlah knmu memakan binatang-

63e Abu Daud dalampembahasan tentang hewan kurban (2818).*o Abu Daud dalam pembahasan tentang hewan kurban (2819) dan Ibnu Abu
Hatim dalam tafsirnya (4/1380).
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binatang yang tidak disebut nama Allah ketika

menyemb elihnya." Sampai ry^t tf$.*'
Pendapat ketiga: Mereka yang merrbantatr Rasulullah SAW

dalam masalah ini adalatr orang-orang Yatrudi.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

13861. Muhammad bin Abdul A'la dan Sufyan bin Waki

menceritakan kepada kami, mereka berkata: Imran bin

Uyainatr menceritakan kepada kami dari Atha bin Sa'ib, dari

Said bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Abdil A'la, ia

berkata, "Orang-orang Yahudi membantatr Rasulullah

sAw."

Ibnu Waki berkatq "Orang-orang Yatrudi datang kepada

Nabi SAW, mereka berkata, 'Kami memakan apa yang kami

bunuh, dan kami tidak memakan apa yang dimatikan oleh

Allah SWT'. Allah SWT lalu menurunkan a4at, IJLE{i
34 frb )tF ;'l i:l fi I L'Dan iangantah tcamu

memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah

letilu menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang

semacam itu adalah suatu lcefasikan'."@

Abu Jaffar berkata: Pendapat yang paling benar adalah yang

mengatakan bahwa sesungguhnya Allah SWT mengabarkan bahwa

para syetan membisikkan kepada wali-walinya agar membantah kaum

muslim tentang pengharaman mereka memakan bangkai. Hal ini sama

seperti yang kami sebutkan sebelumnya. Boleh dikatakan bafuwa yang

Adh-Dhahhalc dalam tafsiruya ( l/35 1).

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (411378).
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membisi*kan adalah syetan-syetan dari kalangan manusia" ke,pada

wali-wali mereka dari golongan mereka sendiri. Boleh juga dikatakan

batrwa mereka adalah syetan-syetan dari kalangan jin yang

membisikkan kepada wali-walinya dari kalangan manusia" atau kedua
jenis syetan itu saling mernbantu dalarn melakukan hal tersebut,

sebagaimana Allah SWT mengabarkan tentang mereka dalarn ayat

tain,,E Jl #,?.i Ut"ry;'u$!J$!s {; &6Z rvKi
6t* )fi X-r$ "Dan demibianlah Kami jadilai t"gi tiap-tiap nabi
itu musuh, yaitu syetan-syetan (dari jenis) manusia dan (dari jenis)
jin, sebagian mereka membisiklran kepada sebagian yang lain
perlrataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu (manusia)."
(Qs. Al An'aam [6]: I 12)

Itu merupakan pe,nafsiran yang paling benar menunrtku, sebab

Allah SWT mengabarkan kepada Nabi SAW batrwa Dia me,nciptakan

musuh-musuh baginya dari kalangan jin dan manusi4 sebagaimana

Allah SWT menjadikan mereka sebagai musuh bag nabi-nabi
sebelumnya. Syetan-syetan tersebut, sebagian membisikkan kepada

sebagian lainnya, yang dihiasi dengan ucapan-ucapan yang batil.
Kemudian Allah SWT memberitahukan kepada Nabi SAW bahwa

syetan-syetan itu membisikkan kepada wali-walinya dari kalangan

manusia agar membantahnya dan membantah kaum mukmin yang

mengikutinya tentang pengharaman Allah SWT memakan bangkai.

Para ulama tafsir berbeda pendapat tentang maksud larangan

Allah SWT memakan binatang sembelihan yang tidak disebutkan

nama Allah ketika menyembelihnya.

Pertama: Berpendapat batrwa maksudnya adalah sembelihan
yang disembelih oleh orang-orang Arab untuk tuhan-tuhan mereka.
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Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berilut ini:

13862. Muhammad bin Al Mutsanna dan Mutrammad bin Basysyar

menceritakan kepada karni, mereka berkata: Abu Ashim

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku bertanya kepada

Atha tentang firman-Nya" # fi ?l S Elj*, *uo*o

makanlah binatang-binatang (yang halal) yang disebut nama

Allah l@til(a menyembelihnya?" Ia menjawab, "Allah SWT

memerintatrkan agar menyebut nama-Nya ketika makan,

minum, dan menyembelih. Aku kemudian bertanya lagi

tentang ayat, *iE i1 i:l fi I L i;tLU {i "Do,
janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak

disebut nama Allah ketika menyembelihnya." Ia berkata,

"Allah SWT melarang memakan sembelihan pada zaman

Jahiliyatr, yang dilalrukan oleh orang-orang Arab Quraisy dan

dituj ukan kepada berhala.'fl 3

Kedua: Berpendapat batrwa maksudnya adalah bangkai.

Mereka yang berpendapat dernikian menyebutkan riwayat

berilaf ini:

13863. Ibnu Hamid dan Ibnu Waki menceritakan kepada kami,

mereka berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Atha

bin As-Sa'ib, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, tentang

firman Allah swr, A3 ;'fr i:,1 fi l qiJLu {j ,,Don

janganlah kamu rnemakan binatang-binatang yang tidak

il3 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (411378),Ibnu Athiyyah dalamAl Muhanar Al
Wajiz (2116l), dan Ibnu Al Jauzi dalan tud Al Masir (3/l l5).

-
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disebut nama Allah l@tika menyembelihf,la," ia berkatq

'Maksudnya adalah $att gkai.'#

Ketiga: Berpeidapat bahwa maksudnya adalah setiap

serrbelihan )Nang tidak disebut nama Allah SWT atasnya.

Mereka )rang berpendapat deinikim menyebutkan riwayat-

riwayat bcrikut ini:

13864. Ibnu Waki me,nceritakan kepada kuf, ia bertata: Abu
Usmah me,nceritakan kepada kami dari Hamid bin Yazid, ia

ber*ata: Hasm ditanya oleh seormg laki-laki, .flku

mend4atkan bunmg sebagian disc,mbclih dm disebut narna

Allah atasnya, akan t€tei sebegao lain tid"k disebutkan

nma Allah atasnya, kemudim s€mua bunmg tersebut

bercmprn meojadi satuf Hasm menjawab, 'Mekrrlah
scmumya"

Aku lalu batmya kepada Muhmad bin Siri& d-r ia
menjawab, 'Allab SWT berfirma" * :tt, ? iJi{ q r}3\ y:

'Dan jangoilah karm. mqro*ot binatang-binatang yong

fidak dseht noru Allah kcrika menlrunbelihtya'.'fl'

13865. Al Mutsma mcnccritalcm kcpadaku, ia bsztata: Al Hajjaj

menccritakm kcpada kmi, ia bcrlcaa: Harnmad

mc,lrceritakm kcpada kami dri Afub dalr Hisyam, dari

Muhammad bin Sirin, dari AMullah bin Yazid Al Khathami,

ia bsrtota, 'IVlakelah scmbslihan ahli kitab serta kaum

Ib,ru Alhiyyah dalarn Al Mulunar Al Yajiz Qll6l) dan Ibnu Al Jauzi dalam
Zad Al Masir (3/ll5).
Ib,nu Al la'uzrdalzmtud Al Masir (3/ll5).

u
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muslim, n,tmun janganlatr kalian memakan sembelihan yang

tidak disebut nama Allatl atasnya."fl6

13866. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin

Harun menceritakan kepada kami dari Asy'ats, dari Ibnu

Sirin, dari Abdullatr bin Yazid, ia berkata" *Aku duduk pada

sebuah halaqah, dan saat itu orang-orang Anshar juga duduk

di sana, Ibnu Sirin sebagai pemimpin mereka, ketika datang

seseorang bertanya, merekapun tidak bisa terdiam."

Abdullatr bin Yazid berkata: Seorang laki-lald datang dan

y bertanya kepadanya: bagaimana jika seseorang menyembelih

akan tetapi ia lupa menyebut nama Allatl SWT? Maka

Abdullah bin Yazid membacakan ayat, fI: 1q$LU'tt
* ifr Ul 'Dan janganlah kamu memakan binatang-

binatang yang tidak disebut nama Allah kettlca

mmyembelihnya...' . sampai akhir ayat."fl7

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling be,nar adalah yang

mengatakan batrwa maksudnya adalah binatang yang disemrbelih

untuk berhala-berhala dan bangkai, atau sembelihan yang diserrbelih

oleh seseorang yang seurbelihannya tidak halal. Adapun yang

mengatakan bahwa maksudnya adalatr sembelihan seorang muslim

akanr{etapi ia lupa menyebut nama Allah, adalah tidak benar, karena

menyimpang dari ayat serta keluar dari hujiah iima yang

menghalalkanny4 dan itu cukup untuk menjadi bukti te,lrtang

kesalatrannya. Kami telatr menjelaskan kesalatrannya dalam kitab

Ibid.
Ibnu Al Jauzi dalam fud at Masir (3/115) dan Al Bagbawi dalamMa'alim At-
Taruil (2l4ll4r2).

*
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kami yang berjudul Lathif Al Qaul fi Ahkam Syarai'i Ad-Din, maka

kami tidak perlu mengulang pembatrasan ini.

Adapun tentang firman-Ny^,$i,$ maka maknanya adalah,

sesungguhnya memakan sembelihan yang tidak disebut nama Allatr
SWT atasnya, berupa bangkai, atau yang disembelih untuk selain
Allah, adalatr perbuatan fasik.

Ahli tafsir berbeda pendapat tentang makna fasik dalam ayat
tersebut.

Pertama: Berpendapat bahwa maknanya adalah kemaksiatan,

maka penafsiran ayat tersebut yaitu, sesungguhnya memakan

sembelihan yang tidak disebut nama Allah swr atasnya adalah
perbuatan maksiat dan dosa.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut ini:

L3867. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapalarya, dari Ibnu Abbas, tentang firman
Allah SWT, 3,:.i li\ "soungguhnya perbuatan yang
semacatn itu adalah suatu kefasilcan," ia berkata, ,,Fasik

maknanya adalah maksiat."fl 8

Kedua: Berpendapat batrwa mal<nanya adalatr kufur.

rentang firman Auah Swr, Sp;1 dyS;A AyJi ";rf)
"Sesungguhnya syetan itu membisikJran kepada kawan-kawannya agar
merelca membantah lcamu," telah kami jelaskan perbedaan pendapat

6'8 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (4tl37g),Al Mawardi dalam An-Nutrat wa Al
Uytn (2/162), dan Al Qurthubi ll"/ami' li Ahlam Al eur'an enT.
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dalam masalah ini, dan pendapat yang paling benar adalah, "Bisikan

syetan kepada wali-wali mereka adalah dengan memberi isyarat

ke,pada merekq baik dengan ucapan, surah, maupun kitab."

Kami juga telah menjelaskan makna ayat tersebut pada

pembahasan sebelumnya, sehingga tidak perlu kami ulang kerrbali.

Hanya saja, kami perlu membahas sedikit riwayat berikut ini:

13868. Al Mutsanna menceritakan kepadalnr, ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ikrimah

menceritakan kepada kami dari Abu Zumail, ia berkata: Aku

duduk di sisi Ibnu Abbas, kemudian seorang laki-laki dari

kalangan sahabatnya datang, kernudian berkata, "Wahai Abu

Abbas, sesungguhnya Abu Ishaq (Mu}Irtar bin Ubaid)

me,ngaku bahwa dirinya mendapatkan watrytr semalam." Ibnu

Abbas lalu berkata, "Ia benar." Aku pun segera bertanya

kepadanya, "Wahai Ibnu Abbas e,ngkau mengatakannya
' 

benar?" Ibnu Abbas menjawab, "sesungguhnya wahytr ada

du4 wahyu dari syetan dan watryr dari Allah SWT. Wahyu

Allah SWT adalah yang diberikan kepada Nabi Muhammad

SAW, sedangkan wahyu syetan adalah yang diberikan

kepada wali-wali mereka." Kemudian ia membaca, "dL3

4XJ1 dy 6iA AY$( "sesungguhnya syetan itu

membisikkran lrep ada kawan'kawannya."s9

Mat<na wali dalanr ayat ini adalah penolong, sedangkan makna
,€jg.adalah, ..Agar mereka menrbantah kalian," sebagaimana

telatr kami jelaskan sebelumnya.

ne Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (411379).
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Adapun tentang finnan-Ny4 'of$ i$ e;,1:S J$ ,,Dan 
irtra

lramu menuruti mereka, sesungguhnya komu tentulah menjadi orang-
orang yang musyrik," maksudnya adalalt "Jika kalian menaati mereka
untuk memakan bangkai dan apa-apa yang diharamkan oleh Allatr
SWT."

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah:

13869. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah
bin Shalih meirceritakan kepada kami, ia berkata:
Mu'awiyyah menceritakan kepada kami dari Ali bin Abu
Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah SWT, 

"fii;,{fi "Dan iika lcamu menuruti mereka,,, bahwa
maksudnya adalah, "Jika kalian menaati mereka dengan
memakan apa yang Aku larang bagi kalian.,'6s0

13870. Muharnmad bin Al Husain meirceritakan kepadaku, ia
berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,
ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,
tentang firman Allah SwT, ;f;:{fr J$ ,Don jilca kamu
menuruti merelca," maksudnya adalah, 'I(ernudian kalian
memakan bangkai."6sl

Adapun tentang firrran-Ny4 tf;{ .& 
maksudnya adala}r,

"Jika demikian maka kalian sama seperti mereka, yang menganggap
bangkai adalah halal dan memakannya. Demikian juga jika kalian
memakannya, berarti kalian telah menjadi orang-onmg musyrik,
seperti mereka."

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (4/1330).
Ibnu Katsir dalam tafsirnya (6/158).
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Para ulama berbeda pendapat tentang ayat tersebut, apakatr ada

sesuatu yang dihapus dari hukumnya?

Pertama: Sebagian besar ulama berpendapat batrwa tidak ada

satu pun yang dihapus darinya, ini merupakan ayat yang bersifat

muhknm disebabkan maknanya..

Diriwayatkan dari Hasan A1 Bashri dan Ikrimah, sebagaimana

dalam riwayat berikut ini:

13871. Ibnu Hamid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya

bin Wadhih menceritakan kepada kami dari Al Husain bin

Wakid, dari Yazid, dari Ikrimatr dan Hasan Al Bashri,

mereka berkata, tentang firman Allah SWT, p|'fiE$
'b-ui -;t9, { ol 14; ;i "Maka mak)ilah binatang-

binatang (yang halal) yang disebut nama Allah l@tika

menyembelihnya, j ika kamu beriman kepada ayat'ayat-Nya. "

. serta firman Alrarr swr, ,{6 ;fr i:l fi lv4lJLv'(t
31f )iy "Dan ianganlah kamu memakan binatang-

binatang yang tidak disebut nama Allah l@tilu

menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacatn

itu adalah suatu kefasikan." Ayat tersebut kemudian dihapus

dan dibuat dengan pengecualian melalui firman Allatl SWT,

'# "U &t;g !5i 'b i{$t 13J 'uii ?181 "Matranan

(sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal

bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka." (Qs.

Al Maa'idah [5]: 5)6s2

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang benar menurut kami adalatt

balrwa ayat ini adalatr ayat yang bersifat muhkam dan tidak ada

6'2 Ibnu Katsir dalam tafsirnya (6/154).

-

| +ez'l-
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sesuatu pun yang dihxp,s darinya. Makanan ahli kitab dan sembelihan
mereka adalah halal, sebab makanan yang diharamkan bagi kaum
muknrin adalah sebagaimana firman Allatr sw'T, fi lVeiJLU.it
,tF ;l j3 "Dan ianganlah kamu memakan binatang-binatang yang

tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya." lri menrpakan
masalah tersendiri, sebab yang diharamkan Allah Swr dalam ayat ini
hanyalatr bangkai dan binatang yang disembelih untuk para thaghut.
Adapun sembelihan ahli kitab, adalah halal, baik dise'mbelih dengan
menyebut nama Allah maupun tidak, sebab mereka adalah ahli tauhid
dan orang-onmg yang mendapatkan kitab Allah swr, beragama
dengan syariat kitab tersebut, dan menyerrbelih sesuai de,ngan agama
merek4 sebagaimana seorang muslim yang menye,mbelih sesuai
agamany4 baik dilakukan dengan menyebut nrma Allah SWT
maupun tidak, kecuali ia tidak menyebut nama Allatt atas se,mbelihan
yang sesuai dengan ag:rma tersebut dikarenakan suafu kekufuran atau
untuk beribadah kepada selain Allah swr, maka ketika itu memakan
sernbelihan tersebut adalah haram, baik ketika menyembelih disebut
nama Allah SWT mauplrn tidak.

rt{tc

,r6i -r -* #- 6j, fr (W fi;dl V:;
'€t 4sqq @.q. ;.:!,, tSht a 

^g5j3-ij'ft'u;;<$
"Dan apakah orarJg yo*g ildah motilcarwitim itior<anri

hiiluplcan ilan Kani b erillorrJ l<cp ailany a colwy a y 6W toutg,

'o(;tr
.,?
L,-
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y61rlg dengmt calwya itu dia dapatbetlalart di tengoh'tatgah

masyatal<at manusia, serupa dengart ofitrJg yd,rlg

l<c adaorvty a ber ada datant gelap. gulita y ang sel<ali'lsli

tidak dapat t@h&r dmi pada,rvy a? Demikimilah Kami

iadikarr orarrg yolrrgl<mfvr itu martandangbaik apa yorrrg

talcrh rner ela ll,r,i al,arrr."

(Qs. Al An'aam l6l:LZZ)

- rakwil lirman Allah: 
"* 

(ti fr Cti'; l*\lq i'GJ
'q+ 

erQ ;.$ .>Afti A irt' 6 o6i 1'*i (Dan apakah orang

yang sudah mati kemudian dia Kami hidupkan dan Kami berikan

kepadanya cahaya yang terang' yang dengan cahaya itu dia dapat

berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan

orang yang keadaannya berada dalam gelap-gulita yang sekali'kali

tidah dapat keluar dariPadanYa?)

Abu Ja'far berkata: Firman ini menunjulil<an bahwa Allatt

SWT melarang Rasul-Nya dan kaum muknin untuk taat kepada

sebagian orang musyrik yang membantah tentang haramnya memakan

bangkai, sebagaimana telatr kami jelaskan. Ayat ini juga mengandung

perintah untuk menaati seorang muhnin yang sebelumnya ia kafir,

kemudian Allah SWT memberi petunjuk dan taufik kepadanya untuk

menuju jalan keimanan.

Maka Allah swT menjadikannya berpaling dari ketaatan

kepada-Nya, kejatrilannya kepada ketauhidan Allah SWT dan syariat

agama-Nya dan meninggalkan amalan yang dapat menyelamatkan

dirinya, maka Allah swT menyejajarkannya dengan bangkai yang

tidak bermanfaat bagi dirinya dan tidak pula dapat menyelamatkan

dirinya dari keburukan.
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Wkrmaksudnya adalatr, "Kemudian Kami mernberi hidayatr

kepada Islam, dan Kami menghidupkannya, sehingga ia dapat

mengetatrui apa yang bermanfaat dan berbahaya bagr dirinya dan

beramal dengan sesuatu yang dapat menyelamatkan dirinya dari

murka dan siksa Allah SWT."

Allah SWT menjadikan penglihatannya dapat melihat

kebenaran, yang sebelumnya ia buta dari kebenaran tersebut,

menjadikan dirinya mengetatrui ketauhidan-Nya dan syariat agama-

Nya, setelah kejahilannya tentang perkara tersebut, sehingga ia bisa

hidup dan menjadikannya sebagai cahaya dalam kehidupannyq

sehingga ia berjalan pada jalan yang lurus, yang disertai dengan tujuan

yang pasti.

,t:6i A i$ ;iS*s"*po d.engan orans yang keadaannya

berada dalam gelap-gulita," maksudnya adalah, "Ia tidak tahu ke

mana ia menuju dan jalan mana yang harus ia tempuh, disebabkan

kegelapan dan kesesatannya dari jalan yang be,nar. Demikian pula

orang kafir yang sesat di kegelapan kelufuranny4 ia tidak dapat

melihat petunjuk dan tidak dapat mengetahui kebenaran."

Apakatr ketaatan orang yang Kami beri hidayah kepada jalan

kebenaran, dan Kami mernbuatrya dapat melihat petunjuk yang

menyeru kepada penghalalan apa yang dihalalkan oleh Allah SWT

dan menghararnkan apa yang diharamkan oleh-Nya, seperti ketatan

kepada seseorang yang berada dalam kegelapan yang ragu-ragu dan

tidak tatru di mana jalan keluar dari kegelapan itu yang me,nyeru

kepada penghalalan apa yang diharamkan oleh Allatr dan menyeru

kepada pengharaman apa yang dihalalkan oleh Allah SWT?
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Telatr diriwayatkan batrwa ayat tersebut ditunurkan kepada dua

orang laki-laki, yang satr'r orang mukmin, sedangkan yang satunya lagt

orang kafir.

Para ahli tafsir berbeda pendapat te,ntang siapa kedua orang

tersebut.

Pertama: Berpendapat batrwa sebelumnya adalah bangkai,

kemudian Allah SWT menghidupkannya, yaitu Umar bin Khaththab

RA, sedangkan orang yang diperumpamakan berada di kegelapan dan

tidak bisa keluar darinya adalatr Abu Jatrl bin Hisyam.

Mereka yarrg berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut ini:

13872. Al Mutsanna menceritakan ke,padakq ia berkata: Ishak

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sulaiman bin Abu

Haudatr mengabarkan kepada kami dari Sytr'aib As-Siraj, dari

Abu Sinan, dari Adh-Dhahhak, tentang firman Allah SWT,

,EAi j -;-, oi 6j' :r 6i;3 1{"h9 i'(;J "Dan

apalcah orang yang sudah mati kemudian dia Kami hidupkan

dan Kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang

dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah

masyarakat manusia," batrwa maksudnya . adalah adalah

Umar bin Khaththab RA. Sedangkan ,i:\hi A 
/^/ ;K

"serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam

gelap-gulita," maksudnya adalatr Abu Jahal bin Hisyam.653

Kedua: Berpendapat bahwa orang yang diperumpamakan

seperti bangkai, kernudian Allah SWT menghidupkannya adalah

653 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (4/1381), Ibnu Al Jauzi dalam tud Al Masir
(3/l I O, dan Al Mawardi dalan An-Nulwt wa Al Uyn (21 163).
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Ammar bin Yasir RA, sedangkan orang yang diperumpamakan berada

dalam kegelapan dan tidak dapat keluar darinya adalah Abu Jahl bin
Hisyam.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

13873. Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan bin

Uyainah menceritakan kepada kami dari Bisyr bin Tayyim

dari seorang laki-laki, dari Ikrimah, tentang firman Allah
swr, urc{ e -4 oi- (rj 5 6,: ; li;;t t* i,(;J
"Dan apalah orang yang sudah mati kemudian dia Kami

hidupkan dan Kami berikan kepadanya cahaya yang terang,

yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah

masyaralrat manusia," ia berkata, "Ayat ini difurunkan

kepada Ammarbin Yasir RA."

13874. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata:-'Ishak

me,nceritakan ke,pada kami, ia berkata: Abdullah bin Zubair

menceritakan kepada kami dari Ibnu Uyainah, dari Bisyr bin
Talyim, dari Ilaimah, tentang firnan Allah SWT, 'bft$
ur(i e -;; oi 6i 5 #;.; '^$"16 (Jj "pan apatrah

orang yang sudah mati kemudian dia Kami hidupkan dan

Kami beikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan

cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat

manusia," bahwa -maksudnya adalah Ammar bin Yasir RA.

Sedangkan , *CGi AUM $^aksudnya adalah Abu Jahat

bin Hisyam.6fl

Pendapat ini sama seperti yang diungkapkan oleh para ahli tafsir.

ot Ibnu Al lata dalam tud At Masir Qlll6).

-



Surs[AIAn'acrn

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

13875. Muhammad bin Amru menceritakan kepadalcu, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Abu Najih, dari Mujahid,

tentang ayat, ;q+Trg, it(;j"Dan apaknh orang yang

sudah mati kemudian dia Kami hiduplcnn," bahwa

maksudnya adalah, "la tersesat, kemudian Kami beri

hidayah." q(fi J.* ,*- 6j' 5 6i4a"' "Dan Kami

berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya

itu dia dapat berjalan di tengah+engah masyaralcat

manusia," maksudnya ada-l$ mendapat petunjuk. A',i;/ ;K
q4 @4. ;$ +ilthi "sentpa dengan orang yang

lreadaannya berada dalam gelap-gulita yang tidak dapat

keluar darinya," maksudnya adalatl ia berada dalam

kesesatan unhrk selamanya. 655

13876. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujatrid, tentang firman Allah SWT, '.#h* 'b(n-,,j't|l,i .- A<r,i:\gi A^g So6 i.ea oi6i 5 (G; "Dan

apalrah orang yang sudah mati kcmudian dia Kami hidupkan

dan Kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang

dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah

masyaralcat manusia, serupa dengan orangyang keadaannya

055 Muiahid dalam tafsirnya (327), Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (4/1381), dan
Ibnu Al Javi dalam kd Al Masir (21116).
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berada dalam gelap-gulita," maksudnya adalatr dalam

kesesatan selama-lam ar,y a.6s 
6

13877. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepada karni dari Suffan, dari Ibnu Abu NajilL

dari Mujatrid tentang firman Allah SWT, g ;1 i(;tr
1# "Dan apalah orang yang sudah mati kemudian dia

Kami hidupkan," maksudnya adalalU "Sebelumnya ia

tersesat, kemudian Kami menrberi petunjuk kepadanya.'6s7

13878. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatr

bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muawiyyah menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu

Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang finnan Allah SWT, it
M*1t q \r?'Don apakah orang yang sudah mati

Iremudian dia Kami hiduplan," maksudnya adalah dengan

catraya Al Qur'an bagi siapa yang membenarkannya dan

beramal sesuai de,ngannya. ,ilhi A 
/"9 

;i,K"S"*po
dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap-gulita."

Matcna latahir6ifur adalah kekufuran dan kesesatan.65E

13879. Muhammad bin Sa'ad me,nceritakan kepadakq ia berkata:

Bapakku menceritakan ke,padaku, ia berkata: Parnanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapaklru menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, te,ntang firman

Allah swT, l{#fr q it(;l "Dan apakah orans

yang sudah mati kemudian dia Kami hidupkan," maksudnya

Ibid.
Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (4/1381) dan Ibnu Al Jauzi dalan 7ad Al
Mosir (21116).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (41L382) dan Ibnu Al Jauzi d^lam Zad Al
Masir (2lll7).

656

657

658
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adalatr dengan petunjuk yang dengannya ia berjalan di

tengatr-tengah manusia. Sebelurnnya ia kafir, namun

kemudian Allah SWT memberi petunjuk kepada agama

Islam. Dahulu ia seorang musyrik, namun lemudian Allatt

me,nrberinya petunjuk. qq e.4;J +i!&i A fiE ;:i
"Sentpa dengan orang yang keadaannya berada dalam

gelap-gulita yang selrali-kali tidak dapat keluar dari

padanya.'fise

13880. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada karni dari Qatadah, tentang firman

Auah SwT, lgj?rg, 'o(;l "Dan apakah orang yang

sudah mati lcemudian dia Kami hidupkan," maksudnya

adalah seorang mukmin yang disertai cahaya dan penjelasan

dari Allah, kemudian ia beramal dengannya dan

- mengembalikan pe*ara hanya kepada Kitabullah. Firman-

Nya, (i @q. JJ .riS6ti A 
ur$ {3 "s"*pa densan

orang yang keadaannya berada dalam gelap-gulita yang

sekali-knli tidak dapat kcluar dari padanya," adalah

perumpamaan orang kafir yang berada dalam kegelapan dan

kebingungan, ia meraba-raba dan tidak mendapati jalan

keluar.ffi

13881. Mutrammad bin Husain menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abmad bin Mufadhdhal me,nceritakan kepada kami, ia
berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

tentang firman Allah, 53 5 GG'{itq it(;J

ose lbid.6 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (4t1382).
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e(i 4 .H oil "Don apakah orang yang sudah mati

lremudian dia Kami hidupkan dan Kami beilcan kepadanya

cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat

berjalan di tengah+engah masyarakat manusia," maksudnya

adalah, "Seorang kafir Kami jadikan ia sebagai seorang

muslim kemudian kami berikan cahaya yang dengan catraya

tersebut ia berjalan di tengah-tengah manusi4 petunjuk itu
tidak lain adalatr Islam, sedangkan orang-orang yang berada

dalam kesyirikan berarti ia berada dalam kegelapan.'trI

13882. Yunus bin Abdul A'la me,nceritakan kepadaku, ia berkata:

Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Zudbetkata tentang ayat, ,226fi 4 * #- 6i 5 fi;.;
"Dan Kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang

dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah

masyarakat manusia," maksudnya adalah keislaman, Allatl
SWT memberi petunjuk kepadanya.

Kemudian " #.A tfrf <-r-{i 'Aj frt

'ji ;r 'ffi?*il,,# petindung orans-orans yans
beriman; Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan

(kekafiran) kcpada cahaya (iman)." (Qs. Al Baqarah

l2l:257). Maksudnya adalah cahaya yang dijadikannya

sebagai pelita dalam rumahnya, yang dengannya ia dapat

melihat, sebagaimana Allah SWT memberikan catraya yang

ia gunakan sebagai pelita dalam agamanya dan beramal

denganny4 sebagaimana seseorang yang menjadikan

pelitanya sebagai cahaya. Sedangkan firman Allah SWT, jr

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (411382) dan Al Baghawi dalam Ma'alim AF
Tanzil (21413).
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+SJAi A 
^! 

"serupa dengan orang yang keadaannya

berada dalam gelap-gulita," tidak mengetahui apa yang

datang dan apa yang te4adi pada dirinya.tr2

rakwil firman Allah: 5j3- i|K {r+9.$ i,: 4K
(Demikianlah Kami jadikan otang yang kafir itu memandang baik

apa yang telah mereka herjakan)

Abu Jarfar berkata: Allah SWT memjelaskan, *Wahai orang-

orang beriman, sebagaimana orang kafir yang membantah kalian

tentang makanan yang Aku haramkan kepada kalian, maka demikian

pula Kami hiasi amalan mereka, sehingga ia melihatnya sebagai suatu

kebaikan, agar mereka mendapatkan adzab-Ku yang sangat pedih.

Alu juga menghiasi perbuatan maksiat oriang-orang selain mereka dan

yang serupa dengan merek4 dengan kufur kepada-Ku dat ayat-ayat-

Ku, agar mereka mendapatkan hukuman dari-Kn, sebagai akibat dari

perbuatan mereka."

Ini merupakan penjelasan yang sangat gamblang, bahwa Allatr

SWT me,ndustakan orang-orang yang berkata "Allah SWT

me,nyerahkan segala unsan amalan makhluk-Nya kepada diri mereka

sendiri. Allah SWT tidak menciptekan amalan makhluk-Ny4 dan

Allah SWT menyarnakan sebab-sebab yang mengantar manusia

kepada perbuatan maksiat dan ketaatarU sebab jika demikian maka

Allah SWT akan menghiasi kesesatan dan kekufuran kepada nabi-nabi

dan para wali-Nya (agar menganggap baik perbuatan tersebut)

sebagaimana Allah SWT menghiasi ,malan itu bagi musuh-musuh-

Nya" dan orang-orang kafir (menganggapnya $aik), serta menghiasi

@ Ibmr Abu Hatim dalam tafsinrya (411382).
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amalan keimanan kepada orang-oftnxg kafir, sebagaimana keimanan

dihiasi bagi nabi-nabi dan para wali-Nya."

kri juga pemberitatruan dari Allah SWT, bahwa diri-Nya
menghiasi amalan kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan agar mereka

mengarnalkanny4 khususnya bagi orang-orang kafir dan musuh-

musuh-Nya. Allah SWT menghiasi kekufuran, kefasikan, dan
kemaksiatan kepada merek4 serta membuat mereka membenci
keimanan dan ketaatan.

{t{tc

i;h:')-qi'F *J,f eGJ4 6{Ki
'oi;i-v;#ieSyi,tfu z16"4

nDan ilernrrikirrJlahl<omi iailil<nn pailo tiap.f,inp negqi
penrbesm.perrtesar yolrrg iallr;lt agar msela nelalcallrr;ln

tipu.ilaya dalamJ negeri ifl.t. DcrJ mer:el<a fidak
menp u iloy al<frrJ melainlcm, diriny o sendiri, seilang mq elcn

finakmerryadmhrya'
(Qs. Al An'aam 16lz 123)

rakwitlirman il1h, q*'H i5 SAf;26{KS
I'iiL-q#\syi'irL,z-rr6i;p,a.@";deminantah

Kami jadikan pada tiap-tiap negeri pembesar-pembesar yang jahat
agar mereka melakuhan tipu-daya dalam negeri itu. Dan mereka
tidah memperdayakan melainkan dirinya sendiri, sedang mercha
tidak menyadarinya)
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Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfiman, "Demikian Kami
menghiasi segala sesuatu yang dikerjakan oleh orang-orang kafir,
demikian pula kami jadikan di setiap negeri pembesar-pembesar yang

jahat, yalaf orang-orang yang berbuat kesyirikan dan kemaksiatan

kepada Allah SWT, agar mereka melakukan tipu-daya terhadap agama

dan para nabi di negeri tersebut dengan perkataan dan perbuatan

mereka yang batil."

fri4- tlj maksudnya adalah, tipu-daya mereka tidak
berguna.

#1, {5 *.t r.rdnya adalatr, 'I(ecuali tipu-daya tersebut

kembali kepada mereka sendiri." Sebab Allah SWT menyebutkan

akibat tipu-daya merek4 yakni terhalangi dari jalan-Ny4 tetapi

mereka tidak menyadarinya.

Mereka tidak mengetahui siksa pedih yang telatr disiapkan Allah
SWT, sehingga mereka terus-me,lrenrs berada dalam keadaan

metanllaui batas drn sombong terhadap Allah SWT.

Makra yang kami ungkapkan sama seperti yang dinyatakan oleh

para ulama tafsir.

Mereka yang berpendapat demikian me,nyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

13883. Muhamrnad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Abu Najih, dari Mujahid,

tentang ayat, qf '$, i^ berkata" 'Maksudnya
adalah para pe, besanr5ra.'tr3

63 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (4/1383), Mujahid dalam tafsirnya (hal. 328),
Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (3lll7), dan Al Qrthubi dalarn Al Jami' li
AhkamAl Qur'anOnr.
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13884. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Muj atrid, dengan lafazhyang sama.6e

13885. Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

me,nceritakan ke,pada kami dari Abu Najih, dari Mujatrid,

tentang ayat, qf 'H ia berkatq "Maksudnya

adalah para pembesarnya.'66s

13886. Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Ilcimah, bahwa ayat ini

diturunkan kepada orang-oftIng yang melakukan istihza'

(pe,ncelaan agarna).

Ibnu Juraij berkata dari Amru, daxi Atha, dari Ikrimah,

tentang ayat, tQaiiJ'Fsarrpai, 'bjKZ $(A, "Atas

dari Ikrimah,

tipu-daya yang merela lalatlan," battwa maksudnya adalah

tipu-daya yang mereka lakukan kepada agilma Allah, Rasul-

Nya, serta hamba-harrrba-Nya yang berimarr.ffi

Lafazh 'F merupakan bentuk jurn+ ed 'f( (maknanya

adalatr lebih atau paling besar), sebagaiman",p6lr yang merupakan

bentuk jarnak dmi'Jell (maknanya adahh lebih atau paling utama).

Namun bisa juga dikatakan bahwa igl adalah bentuk jamak dari

*, sebab lafazh # biasa diucapkan dengan lafazh 'Ff,

Ibuu Abu Hatim dalam tafsirnya (4/1383), Mujahid dalam tafsirnya (hal. 328),
dan Al Baghawi da,lam Ma' alim At-Tanzil (21 414).
Al Bagbawi dalam Ma'alim At-Tattzil (21414) dan Al Qurthubi dalamAl Jami' Ii
Ahkam Al Qur'an(7179\.
Ibnu Athiyyah dzlamAl Muharrar Al llajiz (2Ba\
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sebagaimana dikatakan , iiAbr4'lt'g $ S "Katakanlah apakah

alran Kami beritahukan kepadarnu tentang orang-orang yang paling

merugi perbuatannya?" (Qs. Al Kahfi [18]: 103). Jika dikatakan

balrwa lafazh U-iJ\t kata mufrad-nya adalatr -o6r, maka itu juga

benar.

Dalam batrasa Arab biasa didengarkan kata-kata, 1 i}tS\t
iBv\r atau '1'&\ i l,l!.\t dengan tujuan menjadikannya sebagai

na't, sebagaimana jika dikatakan, ',!32 ,Ff '$'Dia lebih utama

darimu." Demikianlatr yang dilafaztrkan di dalam batrasa Arab dalam

menjadikan kalimat sebagai na't, yutu sesuai dengan wazar.,gii jika

mereka me,qiadikannya sebagai isim. Seperti belrtuk jamak dari

}lil,, dan 3i1' adalah ?9\t atauile\r dan'rlctr atau iijritt,
sebagaimana perkataan seorang penyair,

a; cU w *, J:k;if ilirr ;;;\i'ot
t;;i,:t:1 * i,ilt#tf',;fu #ti';*,

"Sesungguhnya tiga warna merah yang telah menghamburlan

hartaht akan tetapi dirifu masih tetap mencintainya adalah

Khamr dan dagingyang berlemakyang aht awetkan dmgan minyak

zafaran dan tidakpernah membuatht merasa pu .6'

67 Bait-bait ini telah ditulis dalam,Al-Lisan(kat"r lllD dnAl Muhanar Al Wajiz

Ibnu Athiyyah (2t341). Me,nunrt riwayat dalam Al-Lisan, kata rii; aan gbir
maknanya adalah Al Balqq ),aitu hitam dan putih (belang). Bait-bait ini karya

Al A'sya, dan yang rtirnekzud dengan'iy&i.,;v\t adalah kharer, daging yang

gemuk, dan za'faraD, sebagaimana dalamAl Muharrar Al Wajiz. Kedua bait ini
juga disebutkan oleh Abu Hayyan ddamAl Bahr Al Muhith (4163,q.
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Maksud lafazh makar adalah tipu-daya yang dilakukan ke,pada

seseorang unhrk menyulitkannya, disebabkan kebencian kepada

sesuatu yang ada di dalam diri orang tersebut.

ccc

"Apabila danng natu uyotlepafu mqela, nrrr:ellu
berl<ata,'Kamitidakal<f,rJberhnansebelumdiberil<srJ

lnpodol<mfi ydrJg sQuti dpa ydrrg ilibqilcanlnpda ra.sul.
rastil lJ;lc.h'. Alldhlebih rnengetalwi ili nwnaDia

menr,np otl<mr aryas l<er astilan Nyc.'
(Qs. Al An'aam 16l: 124)

Takwir rirman AIah: , 

"ji{i, 
&'r;i!i3(til-t;fr3ic6b

36? ii$ tlt 4g rue, ta 4,;*;.rtrt S, M'i;,v
SK3- $(q.'i+1 $tlGt ;iti 

"+ 
(Apabita datang suatu ayat

kepada mereho, mereka berkatar"'Kami tidak akan beriman

sebelum diberikan kepada kami yang seperti apa yang diberikan

hepada rasul-rasul Allah.' Allah lebih mengetahui di mana Dia
menempatkan tugas kerasulan-Nya)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman, "Apabila orang-

orang musyrik itu datang dan membantah orang-orang yang beriman

dengan kata-kata mereka yang indatr dalam perkara-perkara yang
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dihararnkan oleh Allah SWT kepada mereka, dengan tujuan

menghalangi orang-orang beriman dari jalan Altah, yaitu keyakinan di

atas hujjatr yang benar, yang hanya berasal dari sisi Allah SWT, maka

mereka berkata kepada Nabi SAW dan para sahabatnya, 'Uy i
'Kami tidak akan membenarkan apa yang disampaikan oleh

Muhammad SAW tentang keimanan dan segala sesuatu yang

diharamkan oleh Allah SWT kepada kami G! ,F> sampai

didatangkan sesuatu kepada kami 
-maksudnya 

adalah sampai Allah

SWT memberikan mukjizat kepada merek4 sebagaimana Musa AS

dapat membelatr lautan dan Isa yang dapat menghidupkan orang mati,

menyembuhkan penyakit buta sejak lahir, sertapenyakil ftgs1s-'."

Arlah swr berfirman, lAe, YA* {;; FS Xl batrwa

mukjizat para nabi dan rasul tidak dib€rikan kecuali kepada para

utusan-Ny4 serta tidak diberikan kepada onmg-orang yang berbuat

kesyffian dengan menyembah tuhan-tuhan mereka, berupa berhala

dan semacamnya.,,

Allah SWT menjelaskan, "Sunggulr, Aku lebih tahu di mana

menempatkan utusanku serta siapa yang paling berhak menjadi

utusanku, dan bukan menjadi hak kalian wahai orang-orang musyrik

untuk me,mberi pilihan kepada-Ku, sebab dipilihnya para rasul

dilakukan oleh yang mengutus, bukan siapa yang me'njadi tujuan

utusan tersebut. Jika Aku telatr mengutus utusaq maka Aku Maha

Mengetahui di mana dia diternpatkan."

Takwit lirman Allah: elrl
'6t 3& irit ii'$ iii .'.dAI 43sa 1;;1 iilt M,,

'b;KZ $(q.'ir1 $t1G, (orug<rang yans berdosa, nanti.Jljx-l l,
ahan ditimpa kehinom di sisi AAah dan adzob yang keras karena

tipu4aya yang mereka lakahan)
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Abu Ja'far berkata: Allah SWT mernberitahukan beliau SAW

tentang apa yang akan dilakukan kepada orang-orang yang bersikap

sombong kepadanya, "Wahai Muhammad, sesungguhnya orang-orang

yang berbuat dosa dengan menyekuhrkan Allatr SWT dan beribadah

kepada selain-Nya, akan ditimpa shaghar, yakni celaka dan

kehinaan."

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah:

13887. Muhammad bin Husain menceritakan kepadaku, ia berkata,

Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia
berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

te,rtang ayat, ;fr t+ }&li;A ir$i ++# ia berkata,

"Lafazh ':€dt maknanya adalatr kehinaan.668 Kalimat ini

merupakan mashdar dari 'i6- yang makranya kehinaan

yang sangat hina. Firman Allatr SWT, . rif 
"+ 

3C*
maknanya adalah, mereka akan me,lrdapatkan kehinaan dari

sisi Allah SWT. Sebagaimana perkataan seseorang, dh
;\t ry,j3.1 'Rezekiku akan datang dari Allah SW'T," yang

maknanya, 'Akan datang kepadaku segala sesuatu yang

ditetapkan untukku di sisi Allah SWT'. Seseorang boleh

berkata, io' ,* ')V,b l#,.*rdan tidak boleh berkata, '+ 
"=*.lt +F 'Aku datang dari sisi harnba Allah', sebab makna

li + ')t|b '&*;,,'Mereka akan ditimpa kehinaan dari

Allah', adalatr, mereka akan ditimpa kehinaan di sisi Allah

lantaran telatr mendustakan rasul-Ny4 dan itu tidak setara

dengan perkataan, l, * + '&'Aku datang dari sisi

Abdullah'."

6t Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (4/1384) dan Al Mawardi dalam An-Nutmt wa

Al Uyun(211il).
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Firman Altah swr, SIKZ \j'(q'b1 $t1G, maknanya

adalatr, orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya serta

menghalalkan apa yang telah diharamkan Allah SWT, akan ditimpa

kebinasaan, kehinaan, serta adzab yang keras. Mereka telah membuat

tipu-daya kepada agama Islam dan kaum muslim, serta membantatr

kaum muslim dengan kebathilan dan kata-kata yang indah unhrk

menipu kaurn muslim yang taat kepada agamanya.

ooo

rt;; i;i ";b*$'e & I #- fi frfr ,; ;3
" ;3)i,tGlagL q; W:; iG W- Li-

<IUL-S 6ii (9,i*)I 
^ 

34*(47<:r
"Berongsiapd yorltg y'.J;lah mengfi.endaki alsn metnbqil<mt
l,cpadonya petur$uk, niscaya Dia ndapanglcmr dadanya
unhtk (menreluk agama) Islarn. Danbarungsiapa yang

dilcehendakiNlahle,sesatannya,nkcaytaNlqhmenjadil<mt
dadanya sesalc lagi seff.pit, seolah.olah ia sedmrg mendaki
langit. Begitulah AJ;lah rnenimpal<an silcsa lnpodo or(mg-

or orrg y aW ttnak bqirnon."
(Qs. Al An'aam 16lz 125)

Takwl lirman Auah: ,1A*i3:S &X-ufr6'ffr ,;;;3
(Barangsiapa yang Allah menghendaki akan memberihan

kepadanya petunjah, niscaya Dia melapanghan dadanya untuh

(memeluk agana) Islan.
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Abu Ja'far berkata: Allah SWT beffirman, 1,*+ bl lltt -sJi i#
"Barangsiapa yang Altah menghendaH alan memberikan kepadanya

petunjuk,,, maksudnya adalah petunjuk kepada keimanan kepada-Nya

serta rasul-Nya, dan apa yang dibawa nabi-Nya yang hanya berasal

dari sisi-Nya. Allatr akan memberi taufik kepadanya, pl,}l LJtuCfr
,,Niscaya Dia melapangkan dadanya." Maksudnya adalatr

melapangkan dadanya dan memudahkannya mendapatkan hidayah,

memberi cahaya, dan melapangkan hatinya untuk menerima agama

Islam. Sebagaimana telah datang sebuah hadits dari Rasulullah SAW,

13888. Siwar bin Abdullah Al Anbari menceritakan kepada kami, ia

berkata: Mu'tamar bin Sulaiman menceritakan kepada kami,

ia berkata: Aku mendengar ayatrku menceritakan dari

Abdullatr bin Murralu dari Abu Ja'far, ia berkata: Ketika ayat

initurun;E*{34&4ri-6'ffriJ3parasatrabat
bertany4 "Bagaimana Allah SWT melapangkan dada?"

Rasulullah sAw bersabda, "Jifta sebuah cahaya telah tuntn

l<e hati, maka ia akan melapangkan dan meluaskan dada."

Mereka lalu berkata, "Apakatr ada tanda yang dengannya

seseorang dapat mengetahuinya?" Beliau SAW menjawab,

"Ya (ada), yaitu condong kepada negeri yang l@lul, menjauh

dari negeri yang penuh tipu-daya, dan bersiap-siap

menghadapi kematian.' 66e

tre Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah dalam Al Mushannaf (7177) no. 34314,

aan ef Uaitsami dalam Maimi' Az-Zawa'id (10309), dinisbatkan kepada Ath-

Thabrani, yang di dalamnya terdapat seseorang bernama Ishaq bin Nashih.

Ahmad berkata, "Ia seorang pendusta'"

Disebutkan oleh Ibnu Hatim-di dalam tafsirnya (411384) dan Ibnu Katsir dalam

tafsirnya (61167).

Ibnu Iiatsir bertata, 'Tladits ini memiliki sanad yang mursal dan bersambnng,

yang saling menguatkan antara sahr dengan yang lain'"
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13889. Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ats-

Tsauri mengabarkan kepada kami dari Amru bin Qais, dari

Amr bin Murrah, dari Abu Ja'far, ia berkata: Rasulullah SAW
ditanya, "Mulonin manakah yang paling cerdas?" Beliau

SAW menjawab, "Yang paling banyak mengingat kematian

dan paling baik persiapannya d.rilam menghadapi kehidupan

setelahnya.'670

Ia juga berkata: Rasulutlatr SAW ditanya tentang ayat, i{i
$*;S;e'&X_#-6,fi ,ioleh para sahabat, ..wahai

Rasulullah, bagaimana hati dilapangkan?" Beliau menjawab,

"Cahaya dipancarlcan ke dalamnya, sehingga ia menjadi

lapang dan luas. " Mereka berkatq "Lalu apakah ada tanda-

tandq sehingga dapat diketahui?" Beliau berkata, "Condong

lrepada negeri yang kclcal, menjauh dari negeri yang penuh

tipu-daya, dan bersiap-siap sebelum datangnya

kematian.'67r

13890. Hannad menceritakan kepada kalni, ia berkata: Qubaishatr
menceritakan ke,pada kami dari Su$an, dari Amru bin
Murrah, dari seseorang 

-yaitu 
Abu Ja'far- yang saat ifu

tinggal di Mada'in, ia berkata: Rasulullah SAW ditanya

tentang ayat, i!:"*i3i4 6- il-i 6'ffr ,;.. 3, mereka

bertanya, "Wahai Rasulullatr, bagaimana hati dilapangkan?"

Beliau menjawab, "Cahaya dipancarkan ke dalamnya,

sehingga menjadi lapang dan luas." Mereka berkatq "Lalu

67o Abdunazzak dalam tafsirnya (2174-75), Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya
(4ll3M), dan As-Suyuthi dalanAd-Dun Al Maatsur Qla4\.67t Tehh lalu takhrijnya.
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apakatr ada tanda-tanda sehingga dapat diketahui?"

Kernudian ia menyebutkan hadits setelahnya, sebagaimana

hadits tadi.672

13891. Hilal bin Ala menceritakan kepadaku, ia berkata: Sa'id bin

Abu Malik bin Waqid Al Harrani menceritakan kepada kami,

ia berkata: Muhammad bin Salamah menceritakan kepada

kami dari Abu Abdurrahim, dari Zard bin Anisah, dari Amr

bin Murratr, dari Abu Ubaidah, dari Abdullah bin Mas'ud, ia

berkata: Ditanyakan kepada Rasulullatr SAW ayat, ,i rf
,JA* i3* A 4#- 6,:,fr" ketika diturunkan. Beliau

SAW lalu bersabda, "Apabila cahaya telah masuk l<e dalam

hati, maka ia akan lapang dan luas." Mereka kembali

bertanya, "Lalu apakah ada tanda-tandanya, sehingga dapat

diketahui?" Beliau SAW menjawab, "Condong kepada

negeri yang kekal, menjauh dari negeri yang penuh tipu-

daya, dan bersiap-siap sebelum datangnya kematian.'673

13892. Sa'id bin Rabi' Ar-Razi berkata: Suffan bin Uyainatr

menceritakan kepada kami dari Khalid bin Abu Karimah,

dari Abdullatr bin Mansur, ia berkata: Rasulullah SAW

membaca ayat, 41* il.te '6- fifr 6 X i ;,
kemudian beliau SAW bersabd4 "Apabila cahaya telah

masuk ke dalam hati, maka ia akan lapang dan luas."

Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, apakatr ada tanda-

tandany4 sehingga dapat diketahui?" Beliau menjawab, "Ya,

yaitu condong kepada negeri yang kekal, menjauh dari

Takhrij hadits ini telah kami sebutkan sebelumnya.
Takhrij hadits ini telah kami sebutkan sebelumnya.

672

673
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negeri yang penuh tipu-daya, dan bersiap-siap sebelum

turunny a kem ati an.' 67 a

13893. Ibnu Sinan Al Qazzaz menceritakan kepadaku, ia berkata:

Mahbub bin Hasan Al Hasyimi menceritakan kepada kami

dari Yunus, dari Abdunahman bin Abdllah bin Uthbah, dari

Abdullatr bin Mas'ud, dari Rasulullah SAW, bahwa beliau

membaca, $* i3'* '& 4#- 6 X ;i i3pu^
satrabat kemudian bertanya, "Ya Rasulullatr...bagaimana

Atlah melapangkan dada?" Beliau SAW menjawab, "Cahaya

dimasulckan ke dalarnnya, sehingga ia menjadi lapang."

Mereka bertanya lagi, "Wahai Rasulullatr, apakah ada tanda-

tandanya, sehingga dapat diketatrui?" Beliau SAW

menjawab, "Menjauh dai negeri yang penuh tipu-daya,

condong kepada negeri yang l@lul, dan bersiap-siap sebelum

furunnya kematian.'675

Makna yang kami ungkapkan sama seperti yang dinyatakan oleh

para ulama tafsir.

Riwayat-riwayat yang menj elaskan makna adalah:

13894. Muhammad bin Husain menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia
berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

tentang finnan Allah SwT, i|te'6-X-X;\'$ ,;;3
,1r* "Barangsiapa yang Att;h menghendaki akan

memberikan kepadanya petunjuk, niscaya Dia rnelapangkan

dadanya untuk (memeluk agama) fslam," ia berkat4

Talchrijhadrs ini telah lcami sebutkan sebelumnya.
Ibnu Athiyyah dalam Al Muharar Al Wajlz Q1342) dan Al Baghawi dalam
Ma' alim At-Tanzil (U 415).

674

675

l---ffi
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"Maksud lafazh melapangkan dadanya untuk (memeluk

agama) Islam adalah, diluaskan hatinya untuk menerima

ajaran Islam."676

13895. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah SWT, ;3
;E+$ii&X-;rS'$ ,i "Barangsiapa yans Attah

menghendaki akan memberiknn kepadanya petunjuk, niscaya

Dia melapangkan dadanya untuk (memeluk agama) Islam,"

bahwa maksudnya adalah dilapangkan hatinya dengan

kalimat litr lt iit | "Tidok ada tuhan yang berhak disembah

keanati Allai.'h'

13896. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid bin
Nashr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mubarak

mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, tentang'' firman

Arrah swr, &* i|r* 'd- X-* 6 X ,i ,;
"Barangsiapa yang Allah menghendaki akan memberikan

lrepadanya petunjuk, niscaya Dia melapangkan dadanya

untuk (memeluk agama) fslam," yaitu dengan kalimat if .l I
\, "Tidok ada tuhan yang berhak disembah kecuali ,Ufan

SWf." Dengan kalimat tersebut Allah SWT membuat hati

menjadi lapang.6Tt

o'u lbid.un lbid.u" Ibid.
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rakwil firman Atrah: #e4 fiW W-5-n63;i i,i
(Dan barangsiapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya

Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT menjelaskan, "Barangsiapa

Allatl SWT kehendaki baginya kesesatan dari jalan hidayah-Nya,

maka ia akan disibukkan dengan kekufurannya, dihalangl dari jalan-

Nya SWT, dan dipersempit hatinya karena kesesatan dan kekufuran

yang memenuhinya."

Lafazh t*, maknanya adalatr kesempitan yang sangat,

sehingga tidak ada jalan keluar karena sempitnya jalan tersebut. Inilatr

hati yang tidak akan sampai kepadanya nasihat dan tidak akan dapat

dimasuki cahaya iman karena ia telah tertutup rapat dengan

kesyirikan.

Lafazh Elt merupakan bentuk jarnak dar. U? yang artinya

pohon lang dililit oleh pohon-pohon lain, sehingga antara pohon itu
dengan pohon yang melingkarinya tidak ada celatr untuk dimasuki

oleh sesuafu lantaran rapatnya lilitan tersebut, sebagaimana disebutkan

dalam riwayat berikut ini

13897. Al Mutsana menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hajjaj bin
Minhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Hasyim

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullatr bin Ammar

-penduduk 
Yaman- menceritakan kepada kami dari Abu

Shulti Ats-Tsaqafi, bahwa Umar bin Khaththab RA membaca

ayat, G t4 ,r)i4 W* lii,_ i 
"; ii*Dan

barangsiapa yang dikehendaki Allah lesesatannya, niscaya

Allah mmjadikan dadanya sesak lagi sempit," dengan me-
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nashab-kmhuruf ra. 
67e Sementara itu, sebagian sahabat Nabi

SAW yang lain membacanyuFi.

Shafwan berkata: umar RA lalu berkata, "Datangkanlatt

kepadaku seorang laki-laki penggernbala dan penjinak

binatang buas dari bani Kinanah." Kemudian didatangkanlah

laki-laki tersebut. umar lalu bertanya kepadanya" "wahai

anak muda' apa itu le}}ltt Ia menjawab' "Dalam batrasa

kami, U*t artinya sebuatr pohon yang menjadi satu de'ngan

pohon-pohon yang lain, sehingga tidak dapat dicapai oleh

penggembalao binatang buas, atau apa pun"' Umar lalu

berkata, "Demikian pula hati orang munafik, tidak bisa

dimasuki kebaikan sedikit pun."680

13898. Mghammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamaoku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapaklru me,lrceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas RA tentang firman

Auah swr, q; e4 ,5;1 w-:ii'- 6 
"; 

i/, "Dan

barangsiapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya

Atlah meniadikan dadanya sesak lagr sempit," battwa

Ibnu Athiyyah dalam At Muharrar Al wajiz (a3$'), Al Bagbawi dalam

Ma'alim At-Taruil (2t146). Demikian bacaan sebagian besar manusia dan

qira'ah q+'al1 kecuali Ibnu Katsir.

Bacaan & aengaaharakat kasrah dan tasydid pada hurufya dibaca oleh Ibnu

Katsir (! deng an suhnpada hunrf ya.

Ibnu Katsir, Abu Amu, Ibnu Amir, Haw.aho dan Al Kisa'i rremb^u'e?
dengan bzrakat fathah padahuruf ra. Sedangkan Nafi dan Ashim dalam riwayat

tentang Abu Bakar, rnembaca g? d"og o halakat lcosrah. Lihat Ibnu Athirh
dalam Al Muharar Al waiiz (21343) dat At-Taisir fi Al Qira'at As-Sabtu (hql.

88).
Ibid.



SwuihNAiaam

barangsiapa dikehendaki oleh Allah SWT kesesatan baginya,

maka Allah SWT menyempitkan dadanya dan menjadikan

Islam sempit bagi dirinya, padatral Islam ag.tma yang luas.

Allah swr juga berfirman, q- b g-$i ,i'K1; 'J146
"Dan Dia seknli-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam

agama suatu kesempitan " (Qs. Al Hajj [22]:78)

Ibnu Abbas berkat4 "Allatl SWT juga tidak menjadikan

agama ini sempit."68l

Para atrli tafsir berbeda pendapat dalam menafsirkan Lafazh (S
u?

Pertama: Berpendapat batrwa maknanya adalah riu 'tagu-

ragu."

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

n*"r_11berikut ini:

13899. Imran bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdul Warits bin Sa'id menceritakan kepada kami, ia

berkata: Hamid menceritakan kepada kami dari Mujatrid,

tentang q; t*:, bahwa maknanya adalatr tiu "keragu-

raguan".682

13900. Muhammad bin Husain menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan ke,pada kami, ia
berkata: Asbath menceritakan kepada kami daxi As-Suddi,

tentang lafazh G t#, bahwa makna lafazh (.| ,aa^n
,?t3 "ketragu-raguan"f83

68r Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (4/1385) dan Al Mawardi ddanAn-Nukat wa
Al Uyun (21166).a2 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (4/1385) dari Ibnu Abbas.o" Ibid.



Kedua: Berpendapat batrwa maknanya

"tersamarkan".

TafsirAr1l.:Ihabar{

adalah rL,Af

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat

berikut ini:

13901. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

ke,pada karni dari Qatadah, tentang ayat, (;1 'f)i( W*
(; "Niscaya Altah menjadikan dadanya sesak lasi

sempit," ia berkata "Maknanya adalah tL,Al

'tetrsamarkan'."684

l3g}2. Abdul Warits bin Abdushshamad menceritakan kepada kami,

ia berkata: Bapakku me,lrceritakan kepadaku, ia berkata:

Pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepadaku dari Hasan, dari Qatadah, batrwa ia

mernbaca (; W dan maknanya adalah t-'Af

"tersamarkan".685

Ketiga: Berpendapat bahwa maknanya adalatr kese,rnpitan yang

amat sangat, sehingga keimanan tidak dapat sampai kepadanya.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat

berikut ini:

13903. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Habib bin Abu Amrah, dari

Sa'id bin Jubair, tentang ayat,V:j, W 
":;b 

,H "Niscaya

Allah menjadilan dadanya sesak lagi sempit," ia berkata,

As-suyrthi dalan Ad-Dun Al Mantsur (3/45), dan sumbernya hanya dari

Abdullahbin Hamid.
Ibid.
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"Maknanya adalatr, ia tidak mendapati jalan kecuali melalui

ketinggian."686

13904. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada karni, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Atha Al Khurasani, ia mengatakan batrwa

(.; W maknanya adalah, tidak ada sedikit pun celatr

untuk kebaikan.687

13905. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid

bin Nashr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Mubarak mengabarkan kepada kami dari Ma'mar, dari Atha

Al Ktrurasani, dengan lafazhyang sama.688

13906. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

ke,padaku dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah SWT, ;i;
, (;;W ,f)i4 W-',1i'-8";"Dan barangsiapa vans

dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan

dadanya sesak lagi serupit," bahwa maknanya adalah, tidak

didapati tempat di hatinya untuk kalimat 1i,' it eit f "Tidak

adailah yang berhak disembah kecuali Allah".68e

13907. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid

bin Nashr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Mubarak mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, tentang

Al Mawardi dalamAn-Nulcat wa Al Uyun (21166) dan Ibnu Athiryah dalamAl
Muharrar Al llajiz (213a3\.

Ibnu Athiyyah dalam Al Muharrar Al Waiiz (21343), Abdurrazzak dalam

tafsirnya (2165\, dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (4/1385).

Ibid.
As-Suyuthi dalam Ad-Dun Al Mantsur (3/45) tetapi ia tidak menyebutkan

sumbenrya, Ibnu Athiyyah dalamAl Muharrar Al Waiiz yang maknauya deka!
dari Ibnu lwaij QBa3)

688
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lnl.

firman Arlah swr, V;.W,f)i4 W* :iS- i',; ft r^

berkatq'I(alimat &t f1X1 I tidak dapat mernasukinya."6e0

Para ahli qira'at berbeda pendapat tentang cara membaca ayat

Ahli qira'ar Makkah dan kaq membaca, (; t4 dengan

harakat fathah pada huruf ia dan ra. Maknanya yaitu U?
sebagaimana telatr dij elaskan sebelumnya.

Sebagian besar ahli qira'ar Madinah mernbaca, q; W
dengan harakat fathah pada huruf fr a dan kasrah pada huruf ra.6er

Para ahli qira'at juga berbeda pendapat tentang makna lafazh

svt.
Sebagian berpendapat bahwa lafazh glt dengan harakat

fathah pada hunrf ha' darir ra', serla 6.1}t densan harakat fathah pada

huruf ha daln lcasrah pada huruf ra. Keduanya adalah bahasa yang

biasa digurakan, sebagaimana pada kalimat, 't-jri ,i;:hq'ri.tlt
ii[ i;tr2 ,l4j,j.u"

Sebagian lain berpendapat bahwa rqaknan-Va adalah Ai
"dosa", sebagaimana perkataan merek4 '4; it't:li dan ungkapan

at
bahasa Arab, ..clg Uf, tF "dosa bagimu jika menzhalimiku", yang

memiliki makna kesempitan dan dosa.

. Abu Ja'far berkata: Menurutku keduanya me,lupakan dua

bacaan yang sudah dikenal dan dua makna bahasa yang telatr tersebar

serta merniliki makna yang sama. Oleh kare,lra itu, cara manapun yang

dipilih oleh pernbac4 adalatr benar, sebab makra keduanya sama dan

Ibid.
Litut At-Tabirfi Al Qira'at As-SaD'u (hal. 88).
Ma'an iAl Qur'an li Al Quna'(112531254).
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sesuai dengan yang telah kita sebutkan sebelumnya berupa riwayat-

riwayat bahasa Arab, seperti +jts sltl dengan harakatfathah ata:u

lrasrah pada huruf ha, keduanya memiliki makna yang sama. Atau

padalafazh :rltt1 s:rilt5 dengan harakatfathah ata.u kasrah pada huruf

ra, keduanya jtgamemiliki makna yang sama.6e3

Adapun lafazh ap\ sebagian besar ahli qira'ar berpendapat

dengan harakat fathah pada huruf dhad dar tasydid pada huruf ya,

kecuali sebagian ahli qira'a, Mal:kah yang membaca * dengan

harakat fathah pada hunrf dhad, men-szkrn-kan huruf ya dan

meringankan bacaannya. Jadi, me*suhtn-kan bacaan tersebut

memiliki dua sisi:

Pertama: Meniatkan makna harakat darn tasydid, sebagaimana

dikatakan d ,p yang bermakna sama dengan ,i #'helenrbutkan".

Kedua: Men-sulatn-kan huruf ya de,ngan niat membacanya

sebagai isim masdhar, seperti perkataan seseorang, i#-'y.\iiil OV
,* '?erkara ini sempit dan menyempit dengan kesempitan."

Sebagaimana perkataan Rubah,

9:Y,Y:*w "t)
"Sempitnya pada sisi perkara dengan berbagai kesempitan,

dan kami telah ketahui pada setiap tempat yang sempit."

Firman Allah swr, 'biu3. q ,# o ii, {i "Dan

janganlah lrannu bersedih hati terhadap (lcekafiran) mereka dan

janganlah kamu bersernpit dada terhadap apa yang merel<a tipu-

dayalran. " (Qs.An-NatIl U61:127 )

A u o + ?.. a . a.

O?b, c5l ,r)l ?l ,:-+

6'3 Al qnrthubi dalamAt Jami' li Ahtcam At Qur'an (782).
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Juga perkat*r, notufr, 'Al* J:::V {lt W;al "' "Menipisnya

batu tulis saat kesedihan m*jadi sempit," yang memiliki malcna

menyempitkan. Diceritakan dari Al Kisa'i, bahwa ia berkat4 ijiJr
dengan harakat kasrah, -iJalt j\i ,li ,*1Jrti io6[t J maknanya

termasuk di dalam perkara kehidupan dan perkara-perkara yang

sempit lainnya).

Dalam ayat tersebut terdapat penjelasan yang sangat gamblang

bagi siapa saja yang diberi taufik untuk memahaminy4 bahwa sebab

seseorang dapat mencapai keimanan dan ketaatan tidak sama dengan

sebab seseorang mencapai kekufuran dan kemaksiatan. Kedua sebab

tersebut berasal dari sisi Allah SWT, dan Allah SWT telah

mengabarkan batrwa Dia akan melapangkan hati siapa yang

dikehendaki-Nya mendapatkarl petunjuk kepada agarna Islarn, dan

akan menyempitkan hati seseorang yang dikehendaki-Nya mendapat

kesesatan dari agama Islarn dan menyulitkannya seolah-olah i.lhendak
mendaki langit.

Telatr diketahui bahwa melapangkan dada untuk mencapai

keimanan berbeda de,ngan menyempitkan dada untuk mencapai

keimanan, sebab jika dengan hati yang sempit keimanan itu dapat

dicapai, maka tidak ada perbedaan antara melapangkan dengan

me,nyempitkan, sehingga bisa jadi seseoralg yang disempitkan hatinya

dilapangkan unhrk me,ncapai keimanan, dan seseorang yang

dilapangkan hatinya akan disempitkan oleh-Nya untuk mencapai

keimanan, karena keimanan bisa dicapai dengan salatr satu dari
keduany4 yakni dengan hati yang sempit dan hati yang lapang. Jika
demikian,:maka Allah SWT pasti telah melapangkan hati Abu Jahal

6s Bait ini terdapat fi rlalam karangan Ruball diambil dari syair yang sangat
paqiang, yang berjrmlah delapan pulgh lima bait.
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kepada keimanan kepada-Nya dan menyempitkan hati Rasulullatr

SAW dari keimanan kepada-Nya, padahal perkataan seperti ini
merupakan kekufuran yang sangat besar.

Oleh sebab itu, ayat tersebut adalah dalil yang jelas

menunjulil<an batrwa sebab yang menjadikan orang-orang mukmin

dan orang-orang yang taat kepada-Nya beriman ke,pada Allah dan

Rasul-Nya tidak sama dengan sebab yang menjadikan orang-orang

kafir kufur kepada Allah SWT dan para atrli maksiat melakukan

maksiat kepada-Nya. Akan tetapi, kedua sebab itu berasal dari sisi

Allah SWT dan dari tangan-Nya, sebab Allah SWT mengabarkan

batrwa Dialah yang melapangkan hati seorang mulonin kepada

keimanan jika Dia menghendaki baginya pehrnjuk kepada Islam, dan

Dialah yang menyempitkan orang kafir dari keimanan jika Dia

menghendaki kesesatan baginya.

Takwir firman Altah: "JAl 434-5,.C1L (Seotah-otah ia
sedang mendaki langit)

Abu Ja'far berkata: Ini merupakan perumpamaan yang datang

dari Allatl SWT, Allah SWT mengumpamakan hati orang kafir yang

tidak dapat mencapai keimanan disebabkan kesempitan hatinya,

seperti sulinrya mendaki langit dan lemahnya dirinya untuk

menggapainya sebab perkara tersebut di luar kemampuannya.

Beberapa ahli tafsir berpendapat, diantaranya:

13908. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsauri menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Atha Al Khurasani, tentang ayat, G1L
'JAl 

4-V"ahr "Seolah-olah ia sedang mendaH langit," ia
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berkata, '?erumpamzumnya seperti seseorang yang tidak

mungkin bisa mendaki langit."5e5

13909. Al Mutsanna menceritakan ke,padaku, ia berkata: Suwaid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mubarak

mengabarkan kepada kami dari Ma'mar, dari Atha Al

Khurasani, dengan lafazhyang sama.6e6

13910. Ia berkata: Ibnu Mubarak mengabarkan kepada kami dfii
Ibnu Juraij, bahwa Allatl SWT menyempitkan hatinya

terhadap kalimat, ht it 'i1.1 "Tidok ada ilah yang berhak

disembah selain Allah," sehingga kalimat tersebut tidak bisa

memasukinya. Diumpamakan seperti seseorang yang hendak

mendaki langit disebabkan sulitrya bagi dirinya (untuk

me,nerima keimanan). 6e7

13911. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Husein

menceritakan kepada karri, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dengan latazhyang sama-6e8

l3gl2. Muhammad bin Husain menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia

berkata: Asbath menceritakan kepada karf dari As-suddi,

te,ntang ayat, 'igl 4 l*:i, G1L "seolah-olah ia

sedang mendaki langtt," ia berkata, 'Disebabkan sempitnya

hatinya"6e

Ibnu Abu Hatim dalarn tafsimya (4/1385), Abdurrazzak dalam tafsinrya (2165),

Ibnu Athiyah daLam Al Muhanar Al Wajiz (28a3\.
Ibid.
Ibnu Athiyah dalam Al Muhanar Al Wajiz (zBa!.
Ibid.
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1386) dan Ibnu Athifh dalamAl Muhartar
Al wajiz(?/343).
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Para atrli qira'at berbeda pendapat tentang cira membacanya.

Secara umum, para ahli qira'at Madinah dan Irak membacanya,

341- 6L yang me,rniliki makna 1l2i 'Berusatra mendaki.,,

Mereka metg-idgham-kat huruf ta kepada httruf shad, sehingga

mereka men- t asy di d -kan huruf sft ad.

S ebagian ahli q ira' a, Kufah membacan y\'bt6- yang bermalana
'rbbr;- "saling mendaki".Dengan metg-idgham-kan huruf ta kepada
hvruf s had, dan men- t asydid-kan hrtruf s had.

Sebagian ahli qira'ar Makkah merrbacanyab .U- t1ilt dari
lafazh J'tU- * ..mendaki,'.70

Seluruh bacaan ini memiliki makra yang berdekatan, sehingga

dengan bacaan yang mana saja seseorang membacanya, tetap

dibenarkan. Hanya saj4 aku lebih memihh qira'at'&| tiiif dengan

men+asydid-kan hrxuf shad tanpa tarnbahan hrtruf alif, yang

bermalrra \l:aii- 'bentsaha me,ndaki", disebabkan banyal<nya atrli
qira'at yang berpendapat dengan bacaan tersebut, dan ucapan Umar
bin Ktrathth ab, 9(53 A d'U 6;i? n:*, 6 *Tidak ada sesuatu

yang membuatlu berusaha menaiki mimbar seperti khuthbah

nilcah."ToI

'* Ibnu Katsir membaca, 'fi- tlIK dengan rnen-suftrz-kan huruf siad tanpa
tarnbahan huruf alf Abu Bakar mernbacanya, tGV dengan ret-tasydid-kan
huruf siad dengan 66[ahan huruf a/y'setelahnya. Adapun yang lain, membaca
.tili dengan ren-tasydid-kan hunrf shad dan 'ain r^rrlry--a brhan huruf alf
At-Taisir Ji Qira'at As-sab'u (hal. 88). Ibnu Mas,ud, Al A'masy, dan Ibnu
Musharif, menrbacanya .te.a:1 dengan t mhahan hunrf ta. Ibnu Athiyah dalamAr
Muharrar Al Wajiz (21343').

'or Abu Hayyan ,at tani n uuhith (4til0).
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rakwil firman Allah: I 6jt (b fliX'Ja5-<4L+
$ff1(Beginlah Allah menimpakan sitesi kcpada orang-orang

yang tidak beriman)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT menjelaskan, ,.Sebagaimana

Allah SWT menyempitkan hati seseorang yang dikehendaki-Nya
menuju kesesatan. Seolah-olah ia hendak mendaki langit disebabkan
sulitnya dan sempitnya hatinya untuk menerima keimanan. Kemudian
Allah SW'T merrberi balasan kepadanya. Demikianlah Allah SWT
menjadikan syetan menguasainya dan orang-orang yang sejenis

denganny4 yang menolak keimanan kepada Allah SWT dan rasul-
Ny4 sehingga Allah SWT memalingkan dan menghalangi mereka
darijalan kebenaran.

Para ahli tafsirberbedape,ndapat tentang makna lafazh fi-)l
Pertama: Berpendapat bahwa maknya adalah segala sesuatu

yang tid"k ada kebaikan di dalarnnya

Mereka yang berpe,lrdapat demikian me,nyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

13913. Muhammad bin Amru menceritakan kepadakq ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari
Mujahi4 ia berkata, "Lafazh ,,rtj,| maknanya adalah,

segala sesuatu )ang tidalc ada kebaikan fi dtrlamnva.,'702

13914. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

7o2 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (4fi386),Mujahid dalam tafsimya (hal. 32g),
Al Mawardi datarn An-Nulut wa Al uyn (21166), dan Ibnu Al Jauzi d^l^mzod
Al Masir (ill2l).
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Mujahid, tentang ayat, <ri.;t_1 6ji & ;+1tx34,
*Begitulah Atlah menimpakan sil<sa kepada orang-orang
yang tidak beriman," ia berkat4 "Lafazh ',* jt malananya

adalah sesuatu yang tidak terdapat kebaikan di dalamnya.',703

Kedua: Berpendapat bahwa makna lafa?h,fi-)t adalah adzab.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut ini:

13915. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zud berkat4
tentang ayat,!ffi* 6,$l & "a1tX34--4{:ia berkata, "Lafazh G:)i maknanya adalah adzab Allah
swr."7o4 '

Ketiga: Berpendapat batrwa lafazh ,A1 malrranya adalah

syetan.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut ini:

13916. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatr
bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah
bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah,

dari Ibnu Abbas, tentang lafazh ;$1liaberkata, ..Maknanya

adalah syetan."7o5

Sebagian atrli bahasa Arab dari Kufatr berkata, "Lafazh G)i
dan u&it adalah dua batrasa yang berbeda. Dikatakan dalam bahasa

Ibid.
Al Mawardi dalam An-Nulat wa Al uyun Qll66),Ibnu Al Jauzi dalam zad Al
Masir (3/l2l), dan Ibnu Athiyah dalamAl Muharrar Al Wajb (213M).
Ibnu Al Jauzi dalam hd Al Masir (3ll2l) dao Al Mawardi dzlam An-Nulcat wa
Al Uyun (21166).

703

7U

705



TdsirAh:Ihafui

Arab batrwa mashdar lafazh G)i
dan lafazh 'u.ai adalahLtli.

Sebagian ahli natrwu Bashrah berkat4 "Lafazh u"i3t aan

,-r4}lmemiliki makna yang sama, yaitu ir.iiit "adzab".

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling benar menurutku

adalah pendapat Ibnu Abbas RA. Adapun yang mengatakan batrwa

,jrit aur',*}t memiliki makna yang sama, disandarkan pada sebuatr

riwayat yang datang dari Rasulullah SAW, bahwa beliau sebelum

masnk ke kamar mandi, membaca, u;rlt f j, 'U |* \71 ;1'nJlt
,,1rt grlpJr *+ir ,:,.+t "Ya Allah, sesuigguhnyo oi* berlindung

lcepada-Mu dari nrs dan najis yang buntk dan menjadikan

lceburulran, serta dari syetan yang terhttuk"

13917. Abdurahman bin Bulfitari Athai menceritakan kepadaku

tentang hal itu, ia berkata: Abdurrahman bin Muharnmad Al
Makharibi dari Ismail bin Muslim, dari Hasan dan Qatadah,
dari Anas, dari Nabi SAW.706

Abdunahman telatr menjelaskan tentang riwayat ini, bahwa

malnra ',*!jt sarna de,ngan !i.tr yaitu sesuatu yang tidak ada

kebaikan di dalamny4 dan itu mertrpakqn bagran dari sifat syetan.

bukanlah Lit melainkffi LEi

occ

sS'$ t A,.+Si(t:; ftW + L* s{,

Diriwayatkan oleh lbnu Majah dalam T'haharah (299), Al Mawardi dalam An-
Nukat wa Al Uyun (21166-167), Al Bagbawi dalnn Ma'alim At-Tanzil (U416),
dan Ibnu Athiyah dalanAl Muharrar Al Wajiz (zBag.
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uD an inilah i alan Tuhanrrru; (ialor.) y arrg hmrs.
SevnggatmyaKarri taldh mmjelasl<an uyot dyat (I<affJi)

lnp da or ctrtg. ey sng y dng mengan$il p elai ar an.,,

(Qr. Al An'aam 16l- LZ6l

lakwil firman Alah: rA*LSi65'i'W, "SLir r:g,
5i3K- (Dan inilah jalan Tahanmu; fiatanJ yong turus.

Sesunggahnya Kami telah menjelashan ayatayat [KamiJ lwpada
otangetang yang mengambil pelaj aran)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT menjelaskan, ..Watrai

Muhammad, inilah jalan yang telatr Karni jelaskan kepadamu dalarn
surah ini dan surah-surah lainnya yang ada di dalam Al eur'an. Inilatr
jalan yang lunrs, inilah jalan Rabbmu dan agama-Nya yang diridhai-
Nya. Dialah yang menjadikan jalan ini lurus, yang tidak ada
kebengkokan di dalamnya, maka tetaplatr berada di atas jalan ini dan
haramkanlatr segala sesuafu yang Aku haramkan bagimu serta

halalkanlatr segala sesuatu yang Aku halalkan bagimu. Kami telah
menjelaskan tanda-tanda dan hujjah-hujiatr tentang kebenaran jalan ini
bagi orang-orang yang mengarnbil pelajaran, yaltu yang mempelajari
hujjah-hujjah Allatr, berupa tanda-tanda dan pelajaran, kemudian
mengambil pelaj aran darinya. "

Allatr SWT telah mengkhususkan agama ini bagi orang-orang
yang mengambil pelajaran, sebab merekalah orang-orang yang dapat

membedakan dan memahami, serta merekalah yang mendapat
perlindungan dan keutamaan.

Ada yang mengatakan bahwa bacaannya adalah oi?:;-.
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Makna yang kami ungkapkan sama se,perti yang dinyatakan oleh

para ulama tafsir.

Riwayat-riwayat yang menj elaskan makna tersebut adalatr:

13918. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku me,lrceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman

Altah swr, lt i;3, q L* (s: "Dan inilah jalan

Tuhanmu; (jalan) yang lurus," bahwa maksudnya adalah

Islam.7o7

ccc

'bJS- 6(e Aj';t -ij 3+ #1 )ri i5
'Bag, rnerel<a (d.isediol<m) Darussalan (sw3a) pado sisi

Tulwnnydilf,rJDialahPelirdtngnqelcodisebabl<montal.
amfll shalih yang selaht. nselawalout.'

(Qr. Al An'aam 16lz 127)

rakwir firman Atlah: tjk,4j'i3"6b rfi3Jfii{
6J5- @agi mereka [disediahanJ Darussalail\aryal pada sisi

Tuhannya dan Dialah Pelindang mereka disebabkan amol-anal
shalih yang selala mereka herjahan)

'o Ibnu Al Jauzi dara,n fud Al Masir (3tl2l) dan Al Mawardi tblan An-Ifitlrat w
Al Ilytn (A rcT dari IGlbi.
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Abu Ja'far berkata: Allatr SWT me,lrjelaskan kepada orang-

orang yang mempelajari ayat-ayat Allah kemudian mengambil
pelajaran darinya dan meyakini petur$uk-petunjuk di dalamnya yang

menunjuk&an ketauhidan Allah SWT, kenabian Nabi Muhammad
SAW, dan sebagdryq kernudian meyakini ilmu yang telah sampai

kepada dirinya.

Adapun jel 3l; adalahsebuah negeri Allah SWT yang telah

dipersiapkan untuk para walinya di akhirat, sebagai balasan bagi
mereka atas ujian mereka di duniq dan itu adalah surga-Nya.

Sedangkan ii'tLtr "aU.n 
salatr satu nema dari nama-nama Allah SWT,

sebagaimana dikatakan oleh As-Suddi dalam riwayat berikut ini:

13919- Muhammad bin Husain menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ahmad bin Mufadhdhal me,lrceritakan kepada kami, ia
berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,
tentang firman AllatL A * jJfllf)ti'$, ii,tLlr yaitu nama

'"Allah, 
sedangkan irllr adaan surga?o8

Firman Allah SWT, -i\;'S XanSWT menjelaskan, ,,Allah

akan menolong orang-orang yang mempelajari ayat-ayatAllah." A[ah
lalu berfirman,'dJLI' \i(q.sebagai balasan atas perbuatan mereka,
berupa ketaatan kepada Allah dan mengikuti jalan yang diridhai-Nya.

rfcc

iii'ij U,3ifu S 4 ;r,:s-r-=i ;tH ;;;
-Gfr.', q;4,( #:{it g: C*,i'6 €*t 

r, 36;

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (411387), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Uyun (21167), dan Al Baghawi dalan Ma,alim At-T@rzit et4l6).
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-.ia v, s yw. iu\L -tJ;t 
36( J6\1 g4 Gifr ti;

@'i$r-*8slynr
"Dmt (insatlah) hrr-'i di waku Nlah menghimpuri<mt

mqel<a senJucmy d (df,rJ Allah bertirman),'Hcti gobngon iin,
se$rnggutmyal<ofl iutclahbarryakmenyesatl<mrmanusio',

lalubql<atalahkawanl<,awanmerel<tilmigolongart
manusiar'Y a Tulwn l<rrrni, sesungguhny o sebagimt

dmipada l<lrrni telah dapu l<csenangan ilmi sebagioln (yarrg

lain)dmlotrJi telah sanpailnpada waku yarrg talah
Englcau tentuloln bagi lcf,trJi' . y'.Jilah bdiimrrlnr'N qala

ifillah tempolt di$rrl<mrw, seilmrgllomlrul<eli,;rrl di dalarvryo,
lrr,otrrli lorlou AJllah menghendaki (yarrg l.oin)' .

Sesnnggzhny a fiiwvrru Malw Biialia;ann loryli Md:u
Mergetahai."

(Qs. Al An'aam [6]: 128)

rakwir rirman A[ah: ii<tli #gS-r4;f$:4i5_j
,itl| (Dan Allah berfumatJ, "Hai golongan jin, sesungguhnya

kamu telah banyak meqrcsahan manusia.")

Abu Jaffar berketa: Allah SWT menjelaskan dengan finnan-
Nya, q; ;f:;:4 i;-3 "Dan (ingattah) hai di wabu Attah
menghimpunkan mereka semuanya," yakni pada hari orang-orang

yang menyekuhrkan Allah SWT 
-dengan 

berhala-berhala dan

patung-patung- dikumpulkan bersama wali-wali mereka dari

kalangan syetan yang me,mbisil&an kata-kata yang indah kepada

-
4
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mereka untuk menyelisihi orang-orang beriman. Mereka semua
dikumpulkan di satu ternpat pada Hari Kiamat.

Allah SWT berfinnan kepada golongan jin, n, # ;r.;:S_
,,li U ,3J<d "Hai golingan jin, sesungguhnya kamu telah
banyak menyes atkan manus ia.,,

Adapun hadzfu (menghilangkan katimat) lrif j:A karena
kalimat ini dapat langsulg-dipatrami dari zhahir ayat. Maksud firman
Allah swr, qii? r$<4 $ "s"rurgguhnya rramu terah banyak
menyesatlrnn manusia," adalatr, "Telah banyak dari mereka yang
kalian sesatkan dan kalian palingkan.,,

Riwayat yang meqielaskan hal tersebut adalatr:

13920. Al Mutsanna me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah
bin Shalih menceritakan kepada ka,i, ia berkata: Muawiyatr
bin shalih me,nceritakan kepadaku du'i Ali bin Abu Thalhah,
dari Ibnu Abbas, tentang fi*39 Allah SWT, ;1fi ;5-i,,;t( G ,I;fu ,n $ ;r.;:;- cl ia berkat4
"Maksudnya adalah, 'Teratr banyak dari mereka yang telah
kalian sesatkan,.,'709

13921. Muhammad bin Abdul A'ra menceritakan kepada kami, ia
berkata: Mtrharnmad bin Tsauri memceritakan kepada kami
dari Ma'mar, gT e"t"aah, tentang firman Allah SWT, JUS-
.{rif e iiiAt ,i #ia berkata, .Maksudnya 

adalah,
'Telah banyak manusia yang kalian sesatkan,.',710

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (4fi397),Al Mawardi dalamAn-Nukat wa Al
Uytn (21 I 67), d"n Ibnu Athiyah dalan At' Muharrar Al Waj iz eR afli.
Abdurrazaq dalam tafsiruya (2t6s),Ibnu Abu Harim a"r"fo tirri-v" @/13g7),danAlMawardi dabmAn-NttkatwaAl Uytn(2[67). -'-

710
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13922. Muhammad bin Amru menceritakan ke,pada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan ke,pada kami dari Ibnu Abu Naj-ih, dari

Mujatrid, tentang firman Allah SwT, li<ti i ##-
.irif '$ ia aerVatq'Maksudnya adalah,'Banyak manusia

yang telatr kalian Palingkan'.'71 
I

13293. Al Mutsanna me,lrceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan ke,pada kami, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujahid, dengan latazdr-yang sama.7l2

13924. Qasim me,lrceritakan kepada kami, ia berkata: Husain

me,lrceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Suffan

menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari HasarU telrtang

ayat, qrlf G,si<Z;t =o 
irberkata,'Maknanya adalalt

'Telah banyak manusia yang kalian sesatkan'."713

Takwil lirman Allah: (5.'gg: e{';; {flfig;
,*, (Lalu berhatalah fuwan-kawan mereka dari golongan

manusia, "Ya Tuhan hami, sesungguhnya sebagian daripada komt

telah dapat hesenangan dari sebagian (yang lain) dan hani telah

sanpai hepada wafuu yang telah Enghon tentuhan bagi kanl')

Abu Ja'far berkata: Allah SWT menjelaskan, '?ara wali jin

dari golongan manusia menjawab, 'Wahai Rabb, seslmgguhnlNa

Ib,nu Abln Hatim dalam taGirnya (411387), Mujahid dalam tafsirnya (hal. 328),

dm Al Mawardi dzltmAn-Nulut wa Al Uyun (21168).

Mujahid dalam tafsirnya (hal. 328), Mawardi dalam An'I'lulcat wa Al llym
(2lt6t),dm lb,nr Alhiysh ddarr-Al Muhanar Al Yaiiz QBa$.
Mawudi ddtm An-Ilula wa Al llytn (Zl6E).

7il
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sebagian kami telatr mendapat kesenangan dari sebagian lain ketika di

dunia'."

Adapun kesenangan yang didapat manusia dari golongan jin
adalah sebagaimana dijelaskan dalam riwayat berikut ini:

13925. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj me,nceritakan

kepadaku dari Ibnu Jurarj, tentang firman Allah SWT, 6j
,*rl%'9, ia berkata, '?ada zarnan' Jatriliyatr, jika

seseorang datang ke sebuah negeri, maka ia berkat4 'Aku
berlindung kepada sesuatu yang besar di lembatr ini'. Itulatl

kese,nangan yang mereka dapatkan, sehingga mereka

menjadikannya sebagai alasan pada Hari Kiamat."7l4

Adapun kese,nangan yang didapat oleh jin dari manusia adalatr

sebagaimana disebutkan, yaitu manusia mengagungtcan mereka dan

berlindung kepada mereka, sehingga mereka berkat4 "Kami telah

memuliakan jin dan manusia."

Takwil firman Atrah: YJ g5 -,sirt 6;'(3.', (Kami tetah

sampai kepada waHu yang telah Engkau tentukan bagi kami)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT menjelaskan, 'Mereka

berkat4 'Kami telah sampai pada wahu yang telah ditentukan untuk

lcernatian kami'."

Sesungguhnya maksudnya adalah, "Sebagian kami telah

mendapatkan kesenangan dari sebagian lain selama kehidupan kami di

duniq hingga datang kematian kepada kami."

ztr 41 Mawardi dilam An-Nutrat wa Al Uytn (21168) dan Ibnu Al Jauzi dalan ?ad
Al Masir(3ll2l).
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Riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah:

13926. Mutrarnmad bin Husain melceritakan ke'padaku, ia berkata:

Ahmad bin Mufadhdhal menc€ritakan kepada kami, ia

berkata: Asbath menceritakan kepala q,nr $tt As-Suddi,

t€,ntang firman Allah swr, 6 efi -,r;fr $(g?.'tbahwa
maksudnya adalah kernatian.Tl 

5

rakwit rirman Anah: Sfavc"v $fp,'u#'F;;r 3()i 36

4 * 4S (lAllah berfirmanJ, uNeraka inlah tempat diam

kamu, sedang lcamu kekal di dalamnya, fucuali halau Allah

menghendahi." Sesungguhnya Tuhanmu Maha Biiahsana lagi

Maha Mengetahui)

Abu Ja'far berkata: Ini mertrpakan pemberitahuan dari Allatl

sw'T, bahwa Dia berkata kepada orang-orang yang menyekutukan

Allah dengan berhala ketika di dunia" saat dikumpulkan'bersama

teman dekat mereka dari golongan jin pada Hari Kiarnat. Ke,mudian

Allah SWT berfinnan kepada wali-wali bangsa jin dari kalangan

manusia, '{d;; )6( *N"roka itulah tempat d.iam kamu." Maksudnya

adalah, 'Neraka Jahanam adalah tempat tjnpsa UaSi !tfn, yang di

dalamnya kalian aka6 finggal"'Lafazh alal bermakna ti{Jt "tenrpat

melaknkan sesuatu", seperti perkataan, q ggar'tli cl dikatakan

demikian apabila ia tinggal di dalamnya$ i)J|, "l@kal di

dalamnya". Yalmi tinggal selama-lamanya di aaamnya.tif i1V $y

"lreanali lwlau Altah menghendakl". Maksudnya adalatr kecuali yang

dikehendaki oleh Allah SWT, yaitu lama waktu antara waktu mereka

,,t Ibnu Al Jauzi dalamfud Al Masir (31124), Al Mawardi dalamAn-Nukat wa Al
Uyun Qtl68), dan Ibnu Athiyah dalamAl Muharrar Al Wajiz (zBafl.
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dibangkitkan dari kubur sampai dengan waktu mereka menghuni
neraka Jatranam. waktu itulah yang dikecualikan oleh Allatr Swr dari
waktu kekalnya mereka di neraka. il; j-g 43 'i,y"Soungguhnya

Tuhanmu Maha Bijaluana," dalam mengurus makhluknya dan
mengatu mereka dari satu keadaan ke keadaan lairurya sesuai
kehendak-Nya. Dia juga Maha Bijaksana dalam seluruh perbuatan-

Nya. 3,& "Maha Mengetahud," tentang akibat dari pengaturan-Nya

kepada maktrluk-Nya, dan Maha Mengetatrui tentang kebaikan dan
kebunrkan yang menimpa mereka.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa ia menafsirkan di dalam
istitsna'(pengecualian) ini adalah bahwa Allah menimpakan adzab-
Nya yang paling besar kepada mereka sesuai de,ngan kehendak-Nya.

13927. Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin
shatih menceritakan kepada karni dari Ali bin Abu Thalhah,
dari Ibnu Abbas, tentang finnan Allah SW'T, 'U9'{.;;t
4 * 4S 'st'StLac Jyq*Neratrninun tumpat

diam lcamu, sedang lmmu l@l@l di dalamnya, kecuati kalau
Allah menghendaki, Sesungguhnya Tuhanmu Maha
Bijaksana lagi Maha Mengetahui." Ayat ini menunjuk*an
bahwa seseorang tidak boleh menghukumi atas nama Ailah
kepada maktrluk-Nya, bahwa ada dari makhluk Allah yang

tidak masuk surga dan tidak pula masuk neraka.Tl6

ccc

5#-i3(q$;.'tg;iei,4z.;_|qK,
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (4/1388) dan Al Baghawi dciram Ma,alim At-
TanzilQla$).
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oDanilelrr'likicrrilahl(rrmiiodil<arJsebagiancn:(mg.orfrig

yolng ilaltn itu neniadi tem,anbagi seborgirm yanglain
disebablcm aDa yang nselta Ttsah.al<olrt.'

(Qs. Al An'aam 16l: L29l

rakwit firman Auah: t3(q W'v\tdi J;. $ AL{$

@ #,( (Dan demikianlah Kami jadihan sebagian otang{rang
yang zhalim itu menjadi teman bagi sebagian yang lain disebabhan

qpa yang merelca usah&an)

Abu Jaffar berkata: Para ahli tafsir berbeda pendapat dalam

me,nakwilkntatazn Q!.
Pertama: Berpendapat bahwa maknanya adalah, 'I(ami

menjadikan sebagian mereka sebagai wali bagi sebagian lain ddam
berbuat kekufuran kepada Allah SWT."

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut ini:

13928. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Bisyr bin
Mu'adz me,nceritakan kepada karni, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Said menceritakan

kepada karni dari Qatadah, tentang firman Allah SWT,

5*&ij'K4$.'qrtrdlJi,i:;i!-S$Ki"DandemiHantah
Kami jadikan sebagian orang-orang yang zhalim itu menjadi

teman bagi sebagian yang lain disebabkan apa yang mereka

usahakan," ia berkata" "Sesungguhnya Allah SWT
meqiadikan wali di antara manusia di dalam amalan mereka.

Oleh karena itu, seorang mulsnin adalatt wali bagi mulsnin
lainnya dalam keadaan apa pun dan dimanapun. Sementara

---@l
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itu, seorang kafir adalah wali bagi orang kafir lainnya, kapan

pun dan dimanapun, sebab keimanan tidak didapatkan

dengan berangan-angan dan berkha5ral."7 I 7

Kedua: Berpendapat bahwa maknanya adalah, ..Kami

memasukkan mereka ke neraka dengan cara saling mengikuti, sebab

mereka saling menolong (dalam kebunrkan) dan saling mengikuti
antara yang satu dengan yang lain."

Dikatakan r:i;2 fif cfr.'4r: j*^keduanya saling mengikuti.

Mereka yang berpendapat demikian me,lryebutkan riwayat
berikut ini:

13929. Muhammad bin Abu A'la menceritakan kepadaku, ia berkata:

Muhammad bin Tsauri menceritakan kepada kami dari
Ma'mar, dari Qatadatr, tentang firman Allah SWT, [] ALK,
U3'4rr6i J$ia berkata, ..Ketika di neraka mereka saling

mengikuti antara sebagian de,lrgan sebagian lainnya.,,7l 8

Ketiga: Berpendapat bahwa maknanya adalah, menjadikan
kezhaliman sebagian golongan mempengaruhi sebagian lainnya.

Mereka yang berpendapat dernikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

13930. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkat4
tenteng firman Allah SwT, tL:;'d.6i J4 ,$ ALt$ ,,Dan

demikianlah Kami jadikan sebagian orang-orang yang

7t7

718

Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (4/138s) dan Ibnu Al Jauzi dalam zad At
Mosir(31124).
Abdutrazzak dalam tafsirnya (a6q,Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (4/l3gg),
dan Al Mawardi dalamAn-Nukat wa Al Uyun (21170).
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zhalim itu meniadi teman sebagian yang lain," ia berkata,

.Maknanya adalah kezhaliman jin dan kEzhaliman manusia."

Ia lalu menbaca ayat2$ fr,# ,i;ji ;re ,fi,;i
@ b; Il ;i5 "Barangsiapa vans berpatins dari

pengaiaran Tuhan Yang Maha Pemurah (Al Qur'an), Kami

adakan baginya syetan (yang menyesatkan) maka ryetan

itulah yang meniadi teman yang selalu menyertainya"' (Qs'

Az-Zut&ruf [a3]: 36), ia berkata" 'Maksudnya adalah, 'Kami

menjadikan keztraliman jin merrpenganrhi kezhaliman

manusia'."719

Pendapat yang paling be,nar adalah yang metrgatakan bahwa

maknanya adalah, 'lkmi jadikan sebagian ofimg-ofirng )ang berbuat

kezhaliman sebagai wali bagi sebagian lainnya," sebab Allah swT

sebelumnya me,nyebutkan perkataan orang-orang musyrik, 36;

,#,(#'g C: C{',; {iqf "Latu berkatatah-kmvan-

lrowan *nik, dari golongan rnanusia, 'Ya Tuhan' kami,

sesungguhnya sebagian daripada ftami telah dapat kesenangan dai
sebagianyang lain'."

Allah SWT telah me,lrgabarkan batrwa sebagian mereka menjadi

wali bag sebagian lainnya. Kemudian setelah itu Allatt SWT

mengabarkan batrwa kewalian mereka adalah atas kehendak Allatl

SWT.

Allah SWT lalu menjelaskan, "sebagaimana Kami telah

menjadikan manusia dan jin sebagai wali bagi sebagian lainnya, dan

sebagian me'ndapat kesenangan dari sebagian lairuryq maka Kami

jadikan sebagian me,reka sebagai wali bagi sebagian lainnya dalam

?te Al Mawardi dzlam An-M*at wa Al Uyun (21170\ dm Ibnu Al Jauzi d^lilm Zad

Al Masir (31124).
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setiap perkaxa, sebagai balasan atas kemaksiatan mereka kepada Allatl
SWT."

oco

6#*M#71*;.i,rr,#';r.::s-
'c*Xf 

6 4,U 6 ii6 #; i6.Ki+iJ,*t;
li'?;tfr 6 di't'1r;r1 $tri it?j Aifr

o*,L
u...'Hai golongmr iin dm manusia, apalcahbehun ilotang
lcep ailo,rwu r asttl.r asul df,ri golongan lcmrru sendiri, y afig
merryampailcmrkcpadamu ayat ayat l<u dtn rnentheri

puingatan l<epadanw tcrhadap pefieruwww dengan hari
ini?' Mqelaberlrata, 'Kami menjadi salai atas iliril<frnli

sendiri'. Kehidupart dunia telah menipu muela, ilmr
merela menjadi salcsi atas diri mseks sendiri, bahwa

mqelca ddalah or(mg.orcmg ydrJg lroflr:'
(Qs. Al An'aam [6]: 130)

",+f#WW"A"AWpffi i'Ai&*ry,O* ij'?;{fr 6 tE'bf;ri $Xiz,g'){f, (Hai
golongan jin dan manusia, apakah belum daang kepadamu rasul-
rasul dari golongan kamu sendiri, yang menyampaikan kcpadama
ayot-ayat-Ku dan memberi peringatan kcpadamu terhadap
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pertemuanmu dengan hari ini?' Mereha berkata, "Kami meniadi

saksi atas diri hami sendirl" Kehidupan dunia telah menipu

mereka, dan mereka menjadi saksi atas diri mereha sendiri bahwa

mereka adalah orang-orang yang kali|

Abu Ja'far berkata: Ini merupakan kabar dari Allah SWT

tentang apa yang Dia katakan pada Hari Kiamat, kepada orang-orang

yang menyekuttrkan-Nya dari golongan jin dan manusia. Allah SWT

pada hari itu berfirm ^, 'o;Yi|-*A t# 
1,1 ,;'.iJat #'SS-

qila ?;i; "Hai golongan iin dan manusia, apakah belum datang

lrepadamu rasul-rasul dari golongan lamu sendiri, yang

menyampaikan kepadamu ayat-ayat-Ku?" Maksudnya adalah,'Yang

mengabarkan kepada kalian tentang apa yang diwahyrkan kepada

mereka yang berupa peringatan-Ku, hujjatr-hujjah-Ku, kabar tentang

diri-Ku, serta dalil-dalil-Ku yang menunjukkan ketauhidan-Ku, agar

membenarkan nabi-nabi-Ku, menaati perintah-Ku, dan menjauhi

segala larangan-Ku?"

i'il &; i6t Kn)$ *Memberi peringatan kepadamu

terhadap pertemuanmu dengan hari ini?" Allah SWT menjelaskan,

"Tidal&ah mereka memberi peringatan kepada kalian, bahwa kalian

akan mendapatkan adzab pada hari ini, mendapatkan balasan atas

kemaksiatan kalian kepada-Ku, tgn kalian menghentikan

kemaksiatan kalian?" Kalimat berbenhrk pertanyaan seperti ini adalah

celaan bagi merek4 yang makra sebenarnya adalah pemberitahuan,

"Telatr datang kepada kalian para rasul yang merrberi peringatan

kepada kalian atas kesalahan yang kalian perbuat, dengan hujjah-

huiiah yang kuat, dan mengabarkan kepada kalian tentang ancatnan

Allah SWT atas perbuatan kalian. Akan tetapi kalian tidak menerima,

tidak mengingat, dan tidak mengambil pelajaran."
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Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang jin, apakah ada rasul

dari bangsa mereka yang diutus kepada mereka?

Pertama: Berpendapat bahwa telah diutus kepada mereka rasul

dari bangsa mereka, sebagaimana telah diutus rasul kepada manusia

dari bangsa manusia.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

13931. Ibnu Hamid menceritakan kepadaku, ia berkata: Yahya bin
Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: tlbaid bin
Sulaiman menceritakan kepada kami, ia berkata: Adh-
Dhahak ditanya tentang jin, apakatr ada nabi yang diutus
kepada mereka sebelum Nabi Muhammad SAW? Ia berkata,

"Tidalftah engkaq meldengar firman Allah SWT, '#'i1t
€it;'&;i1'o# {43!,t, #- ifi ,,,.i1,2, uor gotongan

jin dan manusia, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul
dari golongan kamu sendiri, yang menyampaikan kepadamu

ayat-ayat-Ku', yang bernakna para rasul dari golongan

manusia dan jin." Mereka lalu berkata, "Tenfu kami telah
me,ndengamya."T2o

Kedua: Berpendapat bahwa tidak ada rasul dari bangsa mereka
yang diutus kepada mereka, dan tidak ada satu pun rasul yang diutus
dari bangsa jin. Para rasul hanya khusus dari bangsa manusia, adapun

dari bangsa jin, adalah pemberi peringatan.

Mereka berkata, "Allah SwT berfirman, * A {*- 11
'Apalah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu

72' Ibnu Al Janzi dal:rm Zad Al Masir (31125), Al Baghawi datern fu[a,slia 11-
Tanzil (2/419420), dan Al Mawardi dzlzmAn-Nukat wa Al Uyun (21170).
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sendiri,'yang bermakna rasul dari salatr satu golongan dari keduanya,

sebagaimana firman Allah SwT, @ o!+t- {fri 'g 'Dia

membiarlran dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu'.

(Qs. Ar-Rahmaan [55]: 19) Kemudian berfirman, 'litri W-'&-
@ -lf;i(r'Dari keduanya keluar mutiara dan marian'. (Qs. Ar-

Ratrmaan l55l: 22) yakni mutiara dan marjan hanya keluar dari air

asin dan tidak keluar dari air tawar. Malaranya adalah, keluar sebagian

dari keduanya atau salah satu dari keduanya.

Ia berkata, 'TIal itu sama dengan perkataan seseorang telrtang

sekelompok kabilatr, 'Sesungguhnya di dalam kabilah ini ada

keburukan, meskipun kebunrkan itu hanya ada pada salah satu dari

kabilatr-kabilatr tersebut'. Kalimat menunjulftan mereka semuq akan

tetapi maksudnya adalah sebagian dari mereka. Seperti halnya ketika

seseorang berkata, 'Aku telah makan roti dan susu (apabila roti dan

susu tersebut dicampur)'. Jika dikatakan, 'Aku telah makan susu',

maka tidak tepat, sebab susu diminum, bukan dimakan."

13932. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajiaj menceritakan

ke,padaku dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah SWT,

€rt:.'&;i;'o#- * A {'!, 11,}if '#'#-
"Hai golongan jin dan manusia, apakah belum datang

lrepadamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri," ia
berkatq 'I(ata jamak dalam kalimat ini adalah sebagaimana

k?:liy5dalarn firman Allah, 6-]g6JLU {At6tfr ''+ 5;iJ3'Dan dari masing-masing liut itu
lramu dapat memalan daging yang segar dan lamu dapat

mengeluarkan perhiasan yang dapat kamu memalcainya'.
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Akan tetapi, tidak ada perhiasan yang keluar dari sungai-

sungai."

Ibnu Juraij berkata: Ibnu Abbas berkata, "sebagian golongan
jin datang menemui kaumnya, dan merekalatr rasul yang

diufus kepada kaum mereka."72l

Berdasarkan perkataan Ibnu Abbas tersebut, dapat dipahauri
batrwa ada sebagian jin yang diutus kepada manusia, yang kemudian
memberi peringatan kepada kaumnya. Tafsir ayat ini sama seperti
penafsiran Ibnu Abbas, "Tidakkatr datang kepada kalian, wahai jin
dan manusi4 para rasul dari golongan kalian? para rasul bagi manusia
adalah para rasul yang diutus oleh Allatr swr kepada merek4
sedangkan utusan kepada jin adalatr rasul yang diutus oleh Allatr swr
dari kalangan manusi4 dan apabila sebagian jin telah mendengar ayat
Al Qur'an, maka mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi
peringatan."

Mereka yang berpendapat dengan perkataan Adh-Dhatlhak,
berkata, "Allah swr mengabarkan bahwa ada sebagian jin yang
diutus sebagai rasul kepada bangsa jin sendiri, sebagaimana Allatr
srv\lr mengabarkan batrwa ada sebagian manusia yang menjadi rasul,
yang diutus kepada bangsa manusia."

Mereka juga berkata" "Jika kabar datang dari rasul dari golongan
jin, berarti mereka juga para rasul bagi manusia. Atau jika kabar
datang dari rasul dari golongan manusia, berarti mereka juga rasul
bagi golonganjin."

72t Al Mawardi dalamAn-Nulcat wa Al uytn (21170) dan Ibnu Al Jauzi dalamfud
Al Masir (31125).

-

t --- t-
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Jalan tengah dari pendapat-pendapat ini adalatr, pada intiny4

kedua kabar ini mengabarkan tentang keberadaan para rasul, dan

mereka adalah utusan Allah SWT, sebab itulah yang dapat dipahami

dari ayat tersebut, dan tidak ada makna selainnya.

rakwir nrman.Arhnz-2ellA 

"ir$ta 
& 6+ 1i6

O*4 133 ;tl ft;ffQ't':;* t-31 i xo i * e ni adi

saksi atas diri kami sendirl" Kehidupan dunia telah menipu

mereka, dan mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri" bahwa

mereka adalah otang4rrang yang kaftr)

Abu Jarfar berkata: Ini merupakan perrberitatruan dari Allatl

SWT tentang perkataan orang-orrmg musyrik dari golongan jin-dan

manusia, saat Allatr mencela mereka durgan {1rl1q-IYu , M #- {t
$6,'3;;- $ Kili5 q.]-t" ?4;'b#- !$q "Apotrah betum

datang lrepadamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri, yang

menyampailan kepadamu ayat-ayat-Ku dan memberi peingatan

lrepadamu terhadap pertemuanmu dengan hari ini?" Kemudian

mereka berkat4 "Kami bersaksi atas diri karni bahwa rasul-rasul-Mu

telah datang kepada kami dengan membawa ayat-ayat-Mu. Mereka

telatr memberi peringatan kepada kami tentang pertemuan kami

dengan hari ini, akan tetapi kami mendustakannya, me,lrentang

kerasulannya, tidak mengikuti ayat-ayat-Mu, dan tidak

mengimaninya."

Allah SWT menjelaskan dalam bentuk khabar mubtada',

"Orang-orang yang menyekuhrkan Allah SWT dengan berhala-

berhala, atau wali-wali mereka dari golongan jiq telah tertipu de,ngan

kehidupan dunia, yakni tertipu dengan perhiasan dunia dan serta

berlombaJomba mendapatkan kedudukan."
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Mereka diperintalrkan untuk menerima perintatr Allah SWT dan

menaati Rasul-Nya, nurmun mereka justru bersikap sombong. Itu
karena mereka adalah kaum yang memiliki kedudukan. cukuplah
dengan penyebutan kehidupan dunia sebagai wakil dari segala sesuatu

yang membuat diri mereka tertipu di dalamnya, karena zhahir kalimat
secara langsung menunjukkan sesuatu yang tidak disebutkan.

Allah SWT berfirman, #l tE L3;ri,,Dan meretra menjadi
salrsi atas diri mereka sendiri." Maksudnya adalah, orang-orang yang

menyekutukan Allatr swr mempersaksikan diri mereka sendiri,
bahwa ketika di dunia mereka adalah orang-orang yang kafir terhadap

Allah dan Rasul-Nya. oleh karena itu, sempumalah hujjah Allah swr
untuk memberi balasan kepada mereka dengan adzab yang sangat

pedih, berdasarkan pengakuan mereka tentang diri mereka sendiri.

ooo

"Jrf 
6fr; ;s. 6fi( d# it3 k { 6 q.*'

"Yang ilemikian itu adalah l<arena Tuhmvrru fidaklah
metrtinasal<mt kota.lcota secara u.iaya, *dmry

p enfudulury a ilalarn l<E ddailrJ lerrgah."

(Qs. Al An'aam [6]: 131)

rakn'il firman Altah: ;4{fi 6#'"$ Ki.J o1 <V,
'ob 6,115 (Yang demikian itu odalah karena Tuhanmu fidahloh

membinasakan kota-lota seaars aniqa, sedang penduduknya
dalam keadaan lengah)
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Abu Ja'far berkata: Allatt SWT berfirman: it3 K1- { oleyt

6; & $fi 6# "Yang demifian itu adalah karena

Tuhanmu tidaHah membinasakan kota-kota secara anitya, sedang

pendudttbtya dalam kcadaan lengah," maknanya adalah, "Allah

menjelaslcan kepada Nabi-Nya,'wahai Mghammad, sesungguhnya

Aku telah mengutus para rasul, sebagaimana telah Alu kabarkan

kepadanru tentang mereka, bahwa telah datang kepada kaum musyrik

dari golongan jin dan manusia utusan yang menjelaskan tentang ayat-

ayat-Ku dan menrberi peringatan ke,pada mereka te'lrtang perte,lnuan

mereka dengan-Kr1 sebab Rabbmu tidak akan me,nghancurkan sebuatr

negeri de,ngan kezhaliman'."

Ada dua sisi dalam menafsirkan lataz* )$,
Sisi penamai "Yang demikian in adalah knrena Tuhanmu

tidaHah membinasakan kota-kota dengan lcezhaliman" Maksudnya

adalah, kesyirikan orimg-orang yang berbuat sylrik atau kEkufuran

oraog-orang kafir dari kalangar.r pendudukny4 sebagaimana

diucapkan oleh Luqm or, |.{o 'ii' i}i 5! "sesungguhnva

lr.esyiritran adalah kezhaliman yang sangat besar-" (Qs. Luqmaan

[31]: 13)

Makna lafazh it\bq;5iadalab "Mereka berkata, *Allah SWT

tidak akan mendahulukan balasan untuk mereka sampai Dia me,lrgUtus

para rasul kepada mereka" yang merrberi peringatan atas hujjah-hujiatt

Allah kepada mereka, serta mernberi peringatan tentang adzab pada

hari ketika mereka dikerrbalikan kepada-Nya. Allah tidak

memberikan beban bagi mereka saat dalam keadaan kosong, sehingga

mereka dapat berkata, "Tidak ada perrberi kabar gembira dan

merrberi peringatan kepada karri."
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sisi ked.ua: ]6,{jli 4#'.$ k { 6'nt-t "Yang demikian

itu adalah karena Tuhanmu tidaklah membinasakan kota-kota secara

aniaya, sedang pendudulcnya dalam keadaan lengah." Maksudnya

adalah, 'Mereka berkata, 'Allah tidak membinasakan mereka tanpa

ada peringatan dengan datangnya para rasul, ayat-ayat, dan pelajaran-

pelajaran, sehingga Allah SWT berbuat zhalim kepada mereka,

padatral Allah SWT tidak akan pernah berbuat ztralim kepada hamba-

Nya'."

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling benar menurutku

adalatr pendapat yang pertama, yalrtg mengatakan batrwa maknanya

adalah, "Allah SWT tidak akan membinasakan mereka disebabkan

kesyirikan yang mereka perbuat tanpa mengutus para rasul kepada

mereka dan mengajukan alasan antara Allah de,ngan metreka."

Firman-Nya swr, ,)E',{;rt 4$,'"$ k- 'j 6 Aft setela}r

nrman-Nya,,4t7'4 5r%- !* A #-. i) ^y*,:ukkan
dalil yang jelas batrwa firman-Nya, ;$,€irt d#'43 &- i o1q'
maksudnya adalah, 'I(ami mengutus rasul kami sebab Kami tidak

akan membinasakan suafu negeri tanpa ada peringatan sebelumnya."

Firman Allah SWT tersebut bisa dalam posisi nashab, yang

bermakn4 tUi d;i'Ka:ni melakukan hal itu." Atau dalam posisi rafa'

sebagai mubtada' yang bermakna, U.S U;"Demikian itu." Huruf Lf

adalatr hnruf nashab, yang bermakna '$fr'15i i'of Sat 'u U; $ii
6;it aU# "Kami lakukan demikian sebab Rabbmu tidak

membinasakan suatu negeri." Apabila kalimat yang men-takhfidh-kan

dihilangkan, maka f il-nya akan langsung berhubungan dengannya,

dan jadilahTitl tersebut pada posisi nashab.

ooo
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t% +f-b, 4s 6'r\Jr1 vi{r" ;1s;
@5*r.

uDan masing.rnasing orcmg mempuoleh iluajot iluaiat
(seimbang) ilengan apa yang dileial@uvyo. Ddn Tuhanrrnt

ddaklengah ilmi apa yang mqel<t@alcsn."

(Qs. Al An'aam 16lz L32)

Takwil lirman A[ah: 1CJ 6i\J,4 qL;)1 h:;
<rJC- l% ,F, (Dan masing-masing orang memperoleh

derajat-derajat [seimbangJ dengan apa yang dikerjakannya Dan
Tuhanmu tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan)

Abu Ja'far berkata: Allatr SWT menjelaskan, "setiap orang

yang mengamalkan ketaatan atau berbuat kemaksiatan] akan

mendapatkan tempat dan derajat sesuai amalanny4 sebagai balasan

dari Allah SWT. Jika yang diamalkan adalah kebaikan, maka akan

mendapat kebaikan, tetapi jika yang diamalkan adalah keburukan,

maka akan mendapat keburukan."

<,* Z-% ,F,43612 "Dan Tuhanmu tidak akan lengah

dari apa yang mereka amalkan." Allatr SWT menjelaskao, "Wahai
Muhammad, itu semua dari amalan mereka yang diketahui oleh
Rabbmu, yang Dia hisab dengan itu. Dia menetapkan balasan untuk
mereka ketika menghadap dan kembali kepada-Nya."

ooo
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'??, $4 oLlt3si i'u$'( 41'
ei P1ifr -tS X6-g r> ):r'q. -bE::$

O"4t1.a-iri-i
" D arr Tuhamrut Maha Kay a lagi meff.PurJy ai raltmat. J ika

Dia mmghendaki niscay a Dia merru,srtahkfrn l<frnau df,rr

mengg(mdmt ilnryan siapa yolr.g dil<ehendaki,Nya setelah

l<mu krw^mah), sebagairnarw Dia telah rnetfadilcan kmrru
dmi l<eturtman or arJg- u (mg lainu

(Qr. Al An'aam [6]: 133)

Takwil tirman Allah: 4 ol'tjj'Si i 'a;i'i (J.5at

,. 5 -4-!, i ?=6 TS {t6-ti p>* te rEt : $'?b:i
OAt; (Dan Tuhanrnu Maha Kaya lagi mempunyai rahmal

Jika Dia menghendaki niscaya Dia memusnahkan kama dan

menggantimu dengan siapa yang dikehendaki-Nya setelah kamu

[musnahJ, sebagaimana Dia telah menjad.ihan kamu dari keturunan

orang4rrang lain.'

Abu Ja'far berkata: Allah SWT menjelaskan, *Wahai

Muharrrmad, demi Rabbmu yang memerintatrkan dan melarang

hamba-Ny4 yang memberi balasan berupa kebaikan kepada mereka

atas ketaatan yang mereka perbuat, dan me,rnberi adzfu atas

kemaksiatan yang mereka perbuat, dengan memerintahkan segala

sesuatu yang diperintatrkan oleh Allah kepadanya atau dengan

melarang apa yang telatr dilarang oleh-Nya bukan berarti Dia

mernbutuhkan hamba-Nya dan Dia juga tidak membutuhkan amalan
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dan ibadatr mereka akan tetapi merekalah yang butuh kepada-Nya

sebab kehidupan, kematian,tezeki, makanan, selamat dan celakanya

mereka berada di tangan.Allah SWT."

Allah SWT menjelaskan, "Wahai Muhammad, sesungguhnya

Aku tidak menciptakan mereka, memerintatrkan apa yang telah Aku

perintatrkan, dan melarang sesuatu yang aku larang, karena Aku

membufuhkan mereka dan amalan mereka, akan tetapi karena Aku

akan memberi keutamaan dengan rahmat-Ku dan memberikan pahala

atas kebaikan yang mereka perbuat apabila mereka berbuat kebaikan.

Sesungguhnya Aku Maha Pengasih dan Matra Pemberi rabmat."

Firman Allah swr, P)4tq'3W)'?i-iL4$ 5y

{6-11 "Jilu Dia menghendaki niscaya Dia memusnahlcan kamu dan

menggantimu dengan siapa yang dikehendaki-Nya setelah kamu

(musnah)."

Yalmi "Wahai Muhammad, Rabbmu yang menciptakan

makhluknya yang bukan dikarenakan Dia membutuhkan kepada

mereka dan amalan mereka, '??r-f-jika Dia menghendaki maka

Dia akan mernusnahkan kalian, yakni memusnahkan bani Adam yang

Dia ciptak an, {t6-C P # |r'ifiSj kemudian menggantinya

dengan makhluk lain sesuai kehendak-Nya."

Allah berfirman,'Dia ciptakan makhluk selain kalian dan umat-

umat yang sama dengan kalian untuk menggantikan kalian di muka

bumi setelah kalian, yakri setelatr Allah SWT menghancurkan dan

memusnahkan kalian."

Or4r; ;i g.i i 3:t1i1 \3 "s"bogoimana Dia tetah

menjadilran lramu dari kctuntnan orang-orang lain," maksudnya

adalah, "sebagaimana Dia telah menciptakan kalian setelah ciptaan

yang lain sebelum kalian."
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Malcna lafazh i,t dalarn ayat ini berfungsi sebagai ta'qib, seperti

perkataan, qj'!f-l'u ''r,*bl. "Aku berikan kepadamu pakaian dari

dinarmu," yang bermakna, U? tr;iiJr irtS '?*"*patan tempat dinar

dengan pakaian," bukan bermakna batrwa pakaian terbuat dari dinar.

Demikian pula dengan firman-Ny4 PGK "sebagaimana Dia

telah menciptakan kalian," tidak dimaksudkan mengabarkan batrwa

mereka diciptakan dari tulang punggung kaum yang lain, akan tetapi

maknanya adalatr sebagaimana yang kami sebutkan, bahwa mereka

diciptakan untuk menempati tempat kaum terdahulu yang telalt

musnah sebelum mereka.

Lafazh iSlilr a*- ayat tersebut berasal dari 6ilrir Xur !i
"Bahwa Allah SWT telah menciptakan maHiluk," yatgberarti Dialatl

yang menciptakan mereka. Kemudian huruf hamzah-nya dihilangkan,

sehingga kalimat tersebut menjadi br [i kemudian wazan iiiitr 1*p"
huruf hamzaft menjadi *oroo'zlilt.

feUn diriwayatkan dari sebagian ulama terdahulu bahwa

mereka membacanya,, UiT ii l"-;'s.ip di atas wazan iiai S"u"gi*
lagi membacanya {t:5 't h atas wizan 4i Sementara itu, para atrli

qira'at pada zaman ini membaca, ofii aengan men-dhammah-kan

huruf dzal dat men-tasydid-kan huruf ya, dengat wazan &. fr-i
telah menjelaskan pengambilan kalimat tersebut, sehingga tidak perlu

kami ulang kembali di sini.

Asal makna lafazh lr;:"1i "menciptakan" a{alatr LrGli
"membuat sesuatu yang baru". Dikatakan,iTtLS,i-lii (3Jf "si fulan

menciptakan sesuatu, suatu kaum mernbuat sesuatu yang baru," yang

bermakna *:el:t l#it "memulai".

ooo
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or*-Uui?"$ <r'3GlY OL
"Seszngguhrry a ap a y ang dij anjil<m l<ep adanw D asti

dntang, dfrn l<frnw sel<ali.lrali tidak sorrrggup menolaLnyo."

(Qs. Al An'aam 16l L34)

Takwil firman Auah: O74S\WL,S <-rrt=}Y 5L
(Sesunggahnya apa yang dijanjikan hepadamu pasti datang, don
kamu sekali-kali tidak sanggup menolaknya)

Abu Ja'far berkata: Allatr SWT menjelaskan kepada orang-
orang musyrik, "Wahai orang-orang yang menyekufukan Allatr SWT
dengan berhal4 sesungguhnya balasan yang telah dijanjikan Tuhanmu
berupa siksaan sebagai balasan atas kekufuran kalian, benar-benar
akan terjadi."

Or* -!tU; "Dan kalian tidak akan bisa menolaknya,"
Allah swr menjelaskan, 'I(alian tidak akan bisa menolak adzab

Allah dengan cata lari di muka bumi sehingga kalian dapat
melewatinya begitu saja" karena dimanapun kalian berada, kalian tetap
berada dalam genggaman-Ny4 dan Dia Maha Kuasa untuk memberi
balasan atas kemaksiatan yang kalian perbuat kepada-Nya. oleh
karena itu, berhati-hatilah dan kembalilah kepada ketaatan kepada-
Nya, sebelum siksaan itu mendatangi kalian.

ooo
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"Katal,cnlah r' Hai l@ff rio4 befiwtlah sQ enuh
l<enwnpnntrw, se.sungguhrryd aku pn buhut (Wla).
Kelaklralnuu akfrrJ nurgetalwi, siopal<ah (ili ortorokitr,)

yang al,erJ rnenpaolehhasil yorJgbaik di ihmia ini.
Sesnngguhny cL u(mg.u(mg yang zlrrrlim itu tidak alwl

finrlndrlpatlczrrJlcebenmhrngut."
(Qs. Al An'aam [6]: 135)

ratwil firman At!"I, L,a OLHk iF'W ;;$ il
6A,)fri Ufr_{ 33;}::ti',{J'-rt'_i'* ;. 6;ti 3;3

(Katakanlah, ttHai kaamku, berbuatlah sqtenah hemanpuanmu,
sesangguhnya ahu pun berbaat [putal. Kelah hamu ctun
mengetahai, siapakah [di antara kital yang ahan memperoleh hasil
yang baik di dunia inl Sesungguhnya orang-ortng yang zhalim itu
tidah aknn mendapathan kcberuntangan o)

Abu Jarfar berkata: Allah SWT mer{elaskan kepada Nabi
Muhammad SAW, "Watrai Muhammad, katakanlah kepada kaummu
dari kaum Quraisy yang telah menjadikan tutran selain Allah SWT,

'Hk iF V,5 'Beramallah tratian sepenuh kemampuan

kalian'. " Dia menjelaskan, "Berarnallatr sepenuh ke,mampuan kalian
dan dimanapun kalian berada."

Riwayat-riwayat yang me,lrjelaskan hal tersebut adalatr:

13933. Ali bin Daud me,lrceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah
bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah

O,Afiiufi{frt}$iwfi3,Kn
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bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhatr,

dari Ibnu Abbas, tentang ayat, 'Hk, ifi Vg ia

berkata, "Malrranya adalatr, 'Beramallah sepenuh

kemampuan kaliarf ."722

Dikatakan: Dia mengamalkan sepenuh kemampuan dirinya.

Sebagian ahh qira'ar Kqfatr mernbacany4 'H* iF yang

merupakan bentuk j amak da'i_'zi(Sit.1 
23

Abu Ja'far berkata: Para ahli qira'at padl zaman ini

berpendapat, 'Hk $ a*g* bacaan yang sama , LGjpJtrt
SWT menjelaskan kepada Nabi SAW dan mengajarkan beliau apa

yang harus dikatakan kepada mereka, "Katakanlatr kepada mereka,

'Lakukanlah apa yang akan kalian lakukan, maka aku akan melalnrkan

perkara-perkara yang diperintahkan oleh Rabbku'. 6j{3 J;3
'Niscaya nanti lcnlian alcan tahu'. Maksudnya adalah pada hari

diturunkan adzab Allah SWT kepada kalian, siapa di antara kita yang

paling benar amalannya, dan siapa yang sampai ke jalan yang be,nar,

kami atau kalian?"

Firman Allah SWT kepada nabi-Nya, * ,iW, ?i ,J- +'F. S
'€'jgl "Beramallah tratian sepenuh kemampuan kalian," maknanya

adalatr, "Allah memerintahkan mereka dengan tujuan memberi

ancaman, bukan mernbebaskan mereka dalam melakukan kemaksiatan

kepada Allatr SWf."

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (411390) dan Al Mawardi dalxn An-Nukat wa
Al Uyn (21173).

Dibaca oleh Abu Batcr dari Ashim iltt& u$, y ogmentpak4n bentuk jamak

dari trSr pada setiap Al Qur'an. Al Muhanar Al Wajiz,Ibnu Athiyah (21348).
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rakwir firman Arrah: Uft { i31}3i '{J, II 3-,K $
6A,,iri (Siapakah [di antara kital yang akan memperoleh hasil

yang baik di dunia inl Sesungguhnya orang4rrang yang zhalim in
tidak akan mendapatkan keb eruntung an)

Abu Ja'far berkata: Firman Allah SW'T, ';Jt fr 3-rK n
"siapalrah (di antara kita) yang akan memperoleh hasil yang baik di

duniaini," maksudnya adalah, "Wahai orang-orang kafir, engkau pasti

akan tahu ketika didatangkan adzab kepadamu, siapa di antara kita

yang memperoleh balasan berupa kebaikan atau keburukan dari

amalan saat di dunia?"

Allatr swr lalu mengabarkan, atlbfri & { i31
.Maksudnya adalatr, orang-orang yang mengamalkan amalan yang

menyelisihi perintah Allah SWT, tidak akan mendapat keberhasilan

atau kemenangan. Itulatr makna lafazh il.tgJl ilS "Kezhaliman orang

yang zhalim," padaayat ini.

Lafazhg, dalam ayat ini memiliki dua tempat i'rab, yufi,t:

Pertama: Rafa', karena sebagai mubtada'.

Kedua: Nashab, yangberarti # Pt )bti'o:t:Jl|
Akan tetapi, yang pating benar adalah pada posisi rafa', karena

makna yang sebe,narnya adalah, ,titlt tEO d 6 lr'$;6 'JVi yakni,

't'{iscaya kalian akan tahu siapa di antara kita yang akan memperoleh

hasil." Dimulai dengan lafazh S;r, lebih shahih daln lebih frcih
daripada dimulai dengan latazh #. P,'JUl."o

7A Ma'ani Al Qur'ankarf Al Fana' (1/355)
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lfuh 4,y ; iA<iij a;3rt A.Y1 v4 irl k,
A;1A 6u 6WA (iiie 4jt iu.rlx7

-Jr U'ris & otu 6j7UI J4)6
<,r:LAvita';q$ufi

"Ddn nselu memperunhild<mrbagi Allah saatbagian ilmi
tanaman diln tzrrwk yang telah diciptal<m y',Jlah,lalu

merrelrabql<au sesuai ilengan pusanglcaan rtuela, 'lni
unatk Allah dfrn ini rmhtkberhala.bqlwlal<,sni'. Mala

saji.saiianyorlqiliperunarl,Jrrlrlbagiber:lwlfl .bqhalamuelra
ddak sampailnpodo Nlah; dan saii.sajian yorng

diperwrtulrJranbagi y',j;lah, mal<a sajimt itu sarnpailnpfu
bqhala.bqlwlamerel,a.Anatbutaklahl<etetapanmqelca

iltt.u

(Qt. Al An'aam [6]: 136)

rakwil lirman Ax?h, +$it; a$fi Aa$lrijJq,
#HA6r16'CYA(ii{24 j1,i'LyGiJcSLil
M'4H;, rjr U 

"i3 

iL 6tL 63 it Jt U- t3
:(rt'43 (, (Dan mereka mernperuntukkan bagi Altah satu

bagian dari tanaman dan temak yang telah diciptakan Allah, lalu
mereka berhata sesuai dengan persangkaan mereha, ,,Ini untuk
Allah dan ini untak berhala-berhala kaml' Ma*a saji-sajian yang
diperuntahhan bagi berhala-berhala mereka tidah sampai kepada

Allah; dan saji-sajian yang diperuntuhkan bagi Allah, maha sajian
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itu sampai kepada berhala-berhala mereha. Amat buruklah

kaaapan merehn itu)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT menyatalcan, "Orang-orang

musyrik itu memberikrrn'Yi V,aapa-apa yang diciptakan oleh Allah

SWT kepada tutran-tuhan mereka, yakni dari apa-apa yang telah

diciptakan oleh Allah SWI, berupa tanaman dan binatang terrak"

Dikatakan ti'ti5 ?ti fii!-.iitrir hr f1i sebab Allahlatr yang

menciptakan. Adapun makna latazin*f, adalah ;'*" q'bagian".

Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang sifat dari bagran yang

diberikan kepada Allah SWT dan bagian yang diberikan kepada

tutran-tuhan selain Allah SW'T, baik berhala maupun syetan.

Pertama: Berpendapat bahwa itu adalah bagan dari tanaman

dan binatang temak yang mereka tetapkan sebagian untuk Allah dan

sebagian lain mtuk tuhan yang lain.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

13934. Ishaq bin Ibratrim bin Habib bin Syatrid menceritakan

kepadaku, ia berkata: Uthab bin Basyir menceritakan kepada

kami dari Khashif, dari Ilsimah, dari Ibnu Abbas, tentang

fignan Allah swr, Jt M t3 A;11;t6U t3
ji "Matra saji-sajian yang diperuntukkan bagi berhala-

berhala mereka tidak sampai kepada Allah...." ia berkata,

"Apabila mereka memasukkan makanaq maka mereka

merrbungkusnyq sebagian untuk Allah SWT dan sebagian

lagi untuk tuhan-ttrhan mereka. Apabila angin berhembus

dari aratr makanan yang mereka tetapkan untuk tutran-tuhan

merekq me,nuju aratr makanan yang mereka tetapkan untuk
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AllahSWT,makamerekamengembalikannyakepadaapa
yang telatr ditetapkan untuk tuhan-tuhan mereka. Akan tetapi

apabila angin berhembus dari arah makanan yang mereka

tetapkan untuk Allah, ke arah makanan yang mereka tetapkan

untuk tuhan-tuhan mereka, maka mereka biarkan dan tidak

mengembalikannYa.

oleh sebab itu, Allah SWT berfirm m, apz'-li iLa'

'Amat buruklah ketetapan mereka itu''"725

13935. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu shalih

menceritakan kepadaku, ia berkata: Muawiyah bin Shalih

menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhatr, dari Ibnu

Abbas, tentang firman AUah SwT, A'Yis -q ;+1J'92
$Ce 4j:,i'-r|{ i}6 "*; lSri6 .>Fir
C;Ya ia berkata, "Mereka menrbagi buah-buatran dan

harta-harta mereka, sebagian untuk Allah dan sebagian lagi

untuk syetan dan berhala-berhala. Apabila buah-buahan yang

ditetapkan untuk Allah jatuh ke bagian yang mereka tetapkan

untuk syetan, maka mereka membiarkannya. Akan tetapi jika

makanan yang mereka tetapkan untuk syetan jatuh ke bagian

yang ditetapkan untuk Allah swT, maka mereka me'lrgambil

dan menjaganya, kemudian me'nge'rnbalikannya kepada

bagtan sYetan.

Apabila air minum yang mereka tetapkan untuk Allatt

menyembur keluar ke bagian yang mereka tetapkan unfirk

syetan, maka mereka membiarkannya. Akan tetapi jika air

minumyangmerekatetapkanuntuksyetanmenyembur

7u Ibnu Al lavzr dalam tud Al Masir (31128\.

--Et
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keluar ke bagian yang mereka tetapkan untuk Allah SWT,

maka mereka menyrmbatnya.

Inilah tentang tanaman dan air minum yang mereka tetapkan.

Adapun tentang binatang ternak yang mereka tetapkan untuk

syetan, maka sebagaimana firman Allah SWT, :i$i'J4U,
)C S; i#., S; i;ip {; }G'Ailah setrati-trati tidak

pernah mensyariatlcan adanya bahirah, saibah, washilah dan

haam'." (Qs.Al Maa'idah [5]: 103)726

13936. Mutrammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

me,nceritakan kepadaku, ia berkata: BapaHru menceritakan

kepadaku dari bapalarya, dari Ibnu Abbas RA, te,ntang firman

Auah swr, 4s<i6 Efilr <-'Vi t, ;+lj,gr
)+jt, &-t1x7 iJG L-i# bahwa maksudnva adalah,

musuh-musuh Allah SWT me,lrdapatkan tanaman dan

memiliki buah-buahan, maka mereka menetapkan sebagian

untuk Allah SWT dan sebagian lain untuk berhala. Mereka

menjaga dan menghitung tanaman serta buah-buahan yang

mereka tetapkan untuk berhala-berhala tersebut, dan jika ada

sesuatu yang jatutr ke bagian yang mereka tetapkan untuk

Allah SWT, maka mereka mengembalikannya kepada

berhala. Apabila air yang mereka tetapkan untuk berhala

habis terlebih dahulu, maka mereka memberinya air dari

bagan yang mereka tetapkan untuk Allah SWT.

726 fbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (4ll39l), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Uyun (21174), dan Ibnu Athiyah dalamll Muhanar Al Waiiz (7189).
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Apabila ada sebagian makanan dan buah-buahan yang

mereka tetapkan unhrk Allah SWT, jatuh dan bercampur

dengan bagran yang mereka tetapkan untuk berhala, maka

mereka berkata 'Dia yang membutuhkan." Mereka tidak

mengerrbalikannya. Namun apabila minuman yang mereka

tetapkan untuk Allah habis terlebih dahulu, maka mereka

membiarkan air yang diberikan kepada berhala.

Mereka mengharamkan binatang-binatang ternak merek4

seperti, bahirah, sa'ibah, washilah, dan ham, serta

menetapkannya untuk berhala-berhala mereka. Akan tetapi,

mereka mengaku mengharamkan binatang-binatang tersebut

karena Allah SWT, maka Allah SWT berfirm^, Sylfit
LU, lScit; e,-:4ii A'lr's t74"Dan meretra

menetapkan bagi Atlah satu bagian dari tanaman dan...."727

13937. Muhammad bin Amru menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujatrid, tentang firman Allah SWT, AY|IL 619,
Li;, +Aiit; i-jlJi batrwa maksudnya adalah,

mereka menetapkan sebagian dari hasil tanaman mereka

untuk Allah, dan sebagian lagr untuk berhala-berhala mereka.

Jika ada bagran yang mereka tetapkan untuk Allah tertiup

angin sarnpai ke bagian yang mereka tetapkan unhrk berhala,

maka mereka membiarkannya. Akan tetapi jika ada bagran

yang mereka tetapkan untuk berhala tertiup angin sampai ke

bagran yang mereka tetapkan untuk Allah SWT, maka

727 N Mawardi dalan An-Nukat wa Al Uyn (21fi$, Ibnu Athiyah d^lam Al
Muharrar Al Wajiz (21348-349), dan Al Qurthubi dal"m Al Jami' li Ahlam Al
Qur'an (7189).
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mereka mengembalikannya. Mereka berkata, *Allah tidak

merrbututrkan ini." Malma binatang ternah di sini adalatt

yang mereka namakan sa'ibah dutbahirah.Tzt

13938. Al Mutsanna me,nceritakan kepadaktr, ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada karni, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujahid, dengan lafazh yang samaT2e

13939. Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada komi, ia berkata: Said menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman Altah SWT,
t,i,# 4$i6 a;<ii <t'Yjst, itiJ$ bahwa

maksudnya adalah, orang-orang yang sesat mernbagikan

hasil tanaman dan binatang temrak mereka, sebagian unttrk

Allah drn sebagtan lain unhrk sekutu-sekutu mereka. Jika ada

bagran yang mereka tetapkan rmtuk Allah tercampur dengan

yang mereka tetapkan untuk sekutu mereka, maka mereka

membiarkannya. Namun jika adl bagran yang mereka

tetapkan untuk sekutu-sekutu mereka tercampur dengan yang

mereka tetapkan unhrk Allah, maka mereka

mengembalikannya. Akan tetapi bila mereka mengalarni

musim paceklilq mereka memohon dengan apa yang mereka

tetapkan tmtuk Allatr SWT dan me,netapkan apa yang mereka

te,ntukan kepada sekutu-sekutu mereka Atlah SWT pun

a Al Mawardi ,lalamAn-Nulrrtt wa AI Uytn (21174), Mujahid dalam taisirnya (hal.
328), dan lbnu Athiyah dalamAl Muhanar Al Yajiz (28a8-3a$.* Ibid.
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berfirman, 6t%,4li '.U, "Amat buntklah ketetapan

mereka 1613730

13940. Muhaurmad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang finnan Allah SWT,

L-i;,+;$it; a;Art <-rlYittL t-lJ€t iaberkata,

"Mereka membagi-bagr sebagran harta mereka, kerrudian

mereka berkata, 'Ini untuk Allah, dan ini untuk berhala-

berhala karni'. Apabila tidak ada yang mereka persernbatrkan

untuk tutran-tuhan mereka, maka mereka tidak

mempersembahkannya untuk Allah SWT,-Tetapi jika mereka

memiliki persembahan untuk Allah, maka mereka

mencampur persembatrannya dengan perserrbatran yang akan

diberikan kepada tuhan-tuhan mereka.

Bila mereka mengalami musim paceklik, maka mereka

memakan apa yang menjadi persernbahan bagi Allalt'SWT,

dan membiarkan apa yang menjadi persernbahan bagi tuhan-

tuhan mereka. Allah SWT pun berfirman, li it1'
gjlLfi-;atr

1394t. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia

berkata: Atmad bin Al Mufadtrdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Suddi, tentang firman Atlah SWT, Ot1 q &iJ$
LiJ, ;;$iii a;Aiisampai ZtlL;l,ia berkat4

'Mereka membagi harta-harta yang mereka tetapkan unttrk

730 Al Mawardi dzlam An-Nukat wa Al Uyun (21174) dan Al Qrthubi dzlam Al
Jami' li Ahlcam Al Qur'an (7189).

73r Abdnrrazzak dalam tafsirnya (216q daaAl Mawardi dalam An-Nulcat wa Al
Uyun (21174).
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Allah SWT dan me'lranam tanaman yang juga m€reka

tetapkan untuk Allah. Demikian pula yang mereka lalcukan

kepada tuhan-hrhan mereka. Jika bagian yang mereka berikan

kepada tutran mereka memberikan hasil, malca mereka

me,lrginfakkannya untuk tutran-tuhan tersebut. Akan tetapi

apabila yang menghasilkan itu addah bagan yang mereka

tetapkan untuk Allah, maka mereka menyedekabkannya.

Apabila bagran yang mereka tetapkan untuk tutran-tuhan

mereka itu musnah, dan milik Allah bertambah banyak, maka

mereka berkata, 'Tuhan-tutran kami hanrs mendapatkan

naflcah', kemudian mereka menganrbil mitik Allatt dan

memberikannya kepada tuhan-tuhan meneka- Akan tetapi jika

milik Allah swT yang sedikit dan milik tuhan-tuhan mereka

itu banyak, maka mereka berkat4 'Jika Dia menghendaki

niscaya aku akan menyedekahkan milik-Nya'. Mereka
' 

sedikit pun tidak memberikan apa )'ang dimiliki oleh tuhan-

tuhanmereka

Allah swT pun berfirman, 'Jika mereka bersikap jujur dalatn

pembagian mereka, maka betapa buruk apa yang mereka

tentukan dengan mengambil dari-Ku dan tidak me,lnberi-Ku'.

Hal itu sebagaimana firman-Nya, 6;L;i V fra'
'Amat buntklah ketetapan merekn itu'-"732

Kedua: Mereka berpendapat bahwa bagran yang mereka

tetapkan untuk Altah SWT akan sampai dari bagran tersebut kepada

tuhan-hrhan mereka. Mereka tidak memakan apa-apa yang mereka

sem,belih untuk Allah sarnpai mereka menyebut nama tutran-tuhan

7!z Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (411392), Ibnu Athiyah dalaDAl Muharrar Al
llajiz (2t348-349), d"n Al Mawardi dzlamAn-Nulcat wa Al Uytn (21174)'
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mereka. Akan tetapi apa-apa yang mereka sembelih untuk tuhan-tuhan

merek4 maka mereka memakannya tanpa menyebut nama Allah SWT

dalam menye,mbelihnya.

Mereka yang berpendapat demikian me,nyebutkan riwayat

berikut ini:

13942. Yrurus bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ibnu Wahab mengabarkan ke,pada kami, ia berkata: Ibnu

Zudberkat4 tentang firman Allah SWT, 'f;t q :"\Jg. t
Li# $stiil r-Ai 5i sampai, Syat= cs
'j<;gj rJt M 'rl3 a^n*, maksudnya adalatr,

segala sesuatu yang mereka tetapkan untuk Allah dari

serrbelihan yang mereka sembelih, maka selamanya mereka

tidak akan mernakannya sampai disebut nama tuhan mereka.

Sedangkan apa yang mereka tetapkan untuk tuhan-tuhan

mereka, maka mereka tidak menyebut nama Allatt SWT.

Ia kemudian membaca, 3;U:4 li 1a "Amat

buruHah ketetapan merelca itu.' f, 33

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling benar adalah yang

dikatakan oleh Ibnu Abbas dan orang-orang yang sependapat

dengannya, sebab Allah SWT mengabarkan bahwa mereka telah

menenfirkan bagan tertentu untuk Allah dari hasil tanaman dan

binatang ternak merekq mereka berkata, eI l3a "Ini bagian untuk

Allah." Mereka juga mene,nhrkan bagran yang sirma untuk tuhan-tuhan

mereka yang berupa berhala-berhala. Demikianlah ijma para ahli

713 Ibnu Abu Hatim dalam tafsinrya (4t1392), Al Mawardi ddamAn-Nulrat wa Al
Uyun (21174), dan Al Qurthubi dzlamAl Jami' li Ahlum Al Qur'an (7190).
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tafsir. Mereka Aerkatilq(A (i{e *lnt untuk tutran-tuhan kami,"

dan sesungguhnya bagtan yang mereka tetapkan untuk tutran-tuhan

mereka tidak sampai kepada bagran Altah SWT, tetapi apa yang

mereka tetapkan untulc Allah akan sampai kepada hrhan-hrhan

mereka.

Bila sampai atau tidalcnya hal itu dengan tasmiyah'lenyebutan

narna Allah" atau tanpa tasmiyah, maka apa yang dikabarkan oleh

Allah SWT, batrwa hal itu tidak sampai, mungkin saja hal itu sampai,

dan itu bertentangan dengan zhahir kalimat, sebab dua binatang yang

diserrbelih 
-yang 

satu ditetapkan untuk Allatr dan yang satu lagi

ditetapkan untuk hrhan-tuhan selain AllalF telah tercampur dan

mereka telah mencampurnya, karena sesuafu yang mereka benci

adalah me,nyebut nama Allah SWT dalam se,mbelihan yang mereka

tentukan untuk tuhan-tuhan merek4 bukan m€,lrcitmpur dan

mempersatukan di antara satu bagian dengan bagtan yang lain.

Firman-Nya, -<-,t'4;i' V {6 adalah kabar dari Allah

SWT te,ntang perbuatan orang-orang musyrik dan sifat mereka, Allatl

SWT menjelaskan, "Mereka telatr berbuat jatrat dalam ketetapan

mereka, sebab mereka telah mengambil bagian-Ku untuk tuhan-tuhan

mereka, dan tidak merrberikan-Ku bagian tuhan-tuhan mereka."Allah

SWT bermaksud mengabarkan tentang kejahilan, kesesatan, dan

menjauhnya mereka dari jalan kebenaran, dengan tidak berbuat adil

kepada yang menciptakan mereka dan yang mernberi makan serta

nilonat, dengan sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak pula

membatrayakan merek4 sampai-sampai mereka mengutamakan tuhan-

tuhan tersebut daripada Allatr SWT.

ooo
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<1\?,r$f G**)-<iJ4(U'
iit')j#;;ir-ffi4C#i i3
Y3 "j'33 i ;,3t u, fi'l'M fi:"& ) ht

-/ )< ?z<rtJv)-
"Dandsnikianlahpemhnpin'panimpinnrr:el<atelah
menj ailil<mt l<ebany al<m ilmi uang' orang rwsyrik iat
memmdmsbaik men$:urrrulh mak'anuk ntrr:elca unfi.tk

fi :,ranthdrnasat<crJmqekailanuntu,kmarrga}r.fil<f,nbagi

mqela aganr*Ny a. D an l,alau, Nlah manghendaki,

nkcaya mqela finak mmgqlakarJrJya" mala tinggallah

mercla dt,n apa yfiW rnerel<a ada'ad'al<mr."

(Qs. Al An'aam 16lz 137) 
.r.

Takwil lirman Allah: <; i;4- <i-3 6fi4t
;4:t" 1 .:.El: 3i':X..;4r4' e $ 5 S:: <ry?rfii
z;;x- Yi i3:{ 7J6 Y',i'l i6 5'' 

.#-, 
@ emikiantah

berhala-berhala mereka meniadikan kebanyakan orangorang

musyrik itu memandang baik membunuh anak-anak mereha untuk

membinasakan mereka dan untuh mengaburhan bagi mereka

agama-Nya. Dan kabu Allah menghendak\ niscaya mereka tidak

mengerjakannya, maha tinggallah mereka dan apa yang mercka

ada-adakan)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT menjelaskaru "Sebagaimana

sekutu-sekutu mereka yang berupa berhala-berhala, patung-patung,

dan syetan, menghiasi pandangan orang-orang musyrik dengan

-€I
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menentukan bagran untuk tuhan mereka dari harta-harta mereka

dengan pengakuan mereka, dan membiarkan apa-apa yang mereka

tetapkan untuk Allah sampai kepada bagran tuhan-tuhan mereka. Jika

bagan yang mereka tetapkan untuk tuhan-tuhan mereka sampai

kepada bagran yang mereka tetapkan untuk Allah SWT, maka mereka

mengembalikannya kepada sekutu-sekutu mereka Derrikian pula

sekutu-sekutu mereka dari kalangan syetan, menjadikan kebanyakan

orang-orang musyrik tersebut memandang baik perbuatan mengubur

hidup-hidup anak-anak perempuan mereka"

pijf marcuanya untuk menghancurtan mereka

"ie, 4fi l41j maksudnya rmtuk mencampuradukkan

Agerna mereka, hingga mer$adi kabur, sehingga mereka sesat dan

musnah.

Bila Allah me,lrghendaki mereka tidak melakukannya maka

me,fcka tidrk akan melalrukanny4 dengan me,nrmjrrkken mereka jalan

kebe,naran dan me,mberi taufik kepada mereka dengan sesuatu yang

be,nar, sehingga mereka tidak akan membunuh anak-mak mereka.

Akan tetapi Allah SWT menghalangi mereka dari jalan petunjuk,

sehingga mereka me,mbunuh anak-anak mereka dan menaati syetan-

syetan yang telah melryesatkan mereka.

Allah SWT berkata kepada nabi-Nya seraya me,rnberi ancarnan

kepada mereka atas apa yang mereka ada-adakan kepada tutran

mereka ketika me,ne,lrtukan bagran dengan berkatq 'Ini untuk Allah
dan ini utuk selutu-sekutu katni," Iuga atas pe6uatan mereka

membunuh anak-anak mereka. Allah berfirman, '$Iahai Muhammad,

tinggalkanlatr mereka deirgan rya )rang mereka ada-adakan dan apa

yang mereka katakan atas nama-Ku yang benrpa kedustaarU karena
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sesungguhnya Aku selalu mengawasi mereka, dan mereka selalu
dibayang-bayang dibalik adzab dan balasan."

Makna yang kami ungkapkan sama seperti yang dinyatakan oleh
para ulama tafsir.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah:

13943. Al Mutsanna menceritakan kepadalcu, ia berkata: Abu Shalih
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawilyah
menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu
Abbas, tentang firman- A[ah SW'T, <j3 (lfiif,
ifnu) C+r1i J:,ox7r*i6, /_*)-o ) ).).

i jtd batrwa maksudnya adalah me,nghiasi pandangan

mereka "dengan menganggap baik" membunuh anak-anak

mereka.Tr

13944. Muhammad bin Amru menceritakan kepadakq ia berkata:

Abu Ashim me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Isa
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari
Mujahid, tentang firman Allatr SWT, b=rJSt 53

bahwa maksudnya adalah, syetan-syetan

mereka memerintatrkan mereka untuk membunuh dan

menguburkan anak-anak mereka kare,na takut miskin.735

13945. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari
Muj ahid, dengan lafa^yang sama.736

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (411392).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (411393), Mujahid dalam tafsimya (hal. 32g),
dan Al Mawardi daltmAn-Nukat wa Al Uytn (Zlflg
Ibid.

731

735

736
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13946. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Qatadatr, tentang firman
A[ah swt,-6*?o!.rt<t t*)-<jJ 64LUt

i4'rJ1 $ii "D"*iHanlah berhala-berhala merelca

menjadikan kebanyakan orang-orang musyrik itu
memandang baik membunuh anak-anak mereka.... " bahwa

maksudnya adalatr, sekutu-sekutu mereka menghiasi

pandangan mereka, sehingga mereka "menganggap baik"
melakukan hal itu. Allah SWT kernudian berfirman, 5;
SiiJ;- v3 'J;'r3 ila v ';ii 'M "Kotou Auah

menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, malca

tinggallah mereka dan apa yang merelca ada-adakao\t131

13947. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Watrab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,

tentang fir:nan Allah SW'T, 6; &)-<j-3 AfLUt
€stu;, C*Si Ji <t'+- ogt "Demikiantah

berhala-berhala merelca menjadikan kebanyakan orang-

orang musyrik itu memandang baik membunuh anak-anak

rnereka...." bahwa maksudnya adalah, syetan-syetan yang

mereka sembatr menghiasi pandangan mereka, sehingga

mereka menganggap baik perbuatan membrurutr anak-anak

mereka.738

13948. Muhammad bin Husain menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepadaku, ia berkata:

Asbath menceritakan kepada kami daxi As-Suddi, tentang

Ibnu Al Jauzi dalam fud Al Masir (3/130) dan Al Mawardi dalaimAn-Nukat wa
Al Uyun (Y174).
Ibnu Al Jauzi dalq,\ tud Al Masir (3/130).
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firman Allatr Swr, <; J9)- <iJ 64(Ut
pi;;r. €st4;, C=$1 i3 <+?r#i

"Demikianlah berhala-berhala mereka meniadilcan

lrebanyakan orang-orang musyrik itu memandang baik

membunuh anak-anak mereka.... " battwa maksudnya adalah,

syetan-syetan memerintahkan mereka unttrk membunuh

anak-anak perempuan mereka.T3e Adapun makna lafazh
- , ).r.
A;t-il "Untuk membinasakan mereka," maksudnya

adalah, syetan-syetan tersebut menghancurkan mereka.

Sedangkan lafazh 
-'&, 

4S i41j "Dan untuk

mengaburkan bagi mereka agama-Nya," maksudnya adalah,

syetan-syetan tersebut mencampuradu}Jcan agama mereka.

Para atrli qira'at berbeda pendapat tentang bacaan ayat tersebut.

Ahli qira'atHijazdan hak membaca, <iJ 64LUt dengan

harakatfathahpadahrsuf zapadalafazh<j-tme'nashab-kan'lgfazh

l6padaayat, C;Ji J:t <ry+rSi G r*i=,l-a^
me-rafa'-kanlafazhisU;yangbermaknabahwasekutu-sekutu
yang mereka sembahlah yang menghiasi pandangan mereka, sehingga

mereka menganggap baik perbuatan membunuh anak-anak mereka.

Para ahli qira'at me-rafa'-km Lafazh #U; sebab

merekalalr yang me,njadi fa'il (pelaku), serta me-nashab-kxr lafazh

$it*u^a dia sebagn maful bihi.

Para ahli qira'at Syam membaca, i;,U.*Si dengan men-

dhammah-kan hunrf za, me-rafa'-kan lafazh J5 pada ayat,'U $t1.

# '&f-lSr, me-nashab-kan lafazh ii3iif dan meng-lchafodhlkan

73e Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (411393), Al Mawardi dalaa An-Nulrat wa Al
{Jyn (ilna\, dan Al Qurthubi dalamAl Jami' li Ahkam Al Qur'an.
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lata?h F+.9? sehingga bacaannya menjadi aS A, 'u .6J. ,i:'e{.Si
i$$f 

' 
d.g? it5. mereka memisahkan antana Xfm yarrg meng-

fikafadh-kaa dan yang di-khafadz-kan, dan dalam batrasa Arab kalimat
ini adalah kalimat yang kurang baik dan tidak fasih.

Telah diriwayatkan dari sebagian penduduk Hijaz sebuatr bait
syair yang menguatkan pendapat bacaan ahli qira'at Syam, dan aku

ketahui bahwa para ulama batrasa Arab mengngkari benarnya bait
tersebut, yaitu,

Z;ty 4,1 cr6tL3 ...,:k iLL:j

"Aht menusularya dengan tombak, maka ia pun menusukunta Abi
Mazadah.".

Abu Jarfar berkata: Bacaan yang paling benar, dan aku tidak
membolehkan me,nrbacanya kecuali dengan bacaan ini, 64(Ut
;4t4 C+,5i JJi <,y+. ,tit A; #)- <i5

dengan harakatfathah padahvruf za padalafazh i; Arnme-nashab-

kan lafazh,piir ftu karena dialah yang dikenai pekerjaan (mafut bihi),

dan meng- ffi afa dh -kan lafazh blf if dengan merg-i dh afalz -kan lafazh

Ji kepadanya, kemudian me-rafa''kan lafazh #U;karena ia
sebagai fa'il, sebab sekutu-sekutu itulah yang menghiasi pandangan

orang-orang musyrik agar menganggap baik perbuatan membunuh

anak-anak merek4 sebagaimana telah aku tafsirkan sebelumnya.Tao

Aku katakan: Tidak boleh membaca dengan cara yang lain,
sebab telatr ada ijma hujjah para atrli qira'at dan penafsiran selunrh

para atrli tafsir yang sesuai dengan bacaan tersebut. Oleh sebab itu,

70 
Jbnu Amir membaca, ;1!) U.lgi dengan harakat dhammah pada hunrf za dan

up dengan rafa' {::l\l dengan nashab, np igg:} der,rgan meng-khafadh-
kannya. Dia berhuiiah dengan syat, iSry ,ll eldt 6 ...15:;if 'er.j.
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sangat jelas terlihat kesalahan orang-orang yang menyelisihi bacaan

tersebut. Apabila penafsiran seluruh ahli tafsir disandarkan pada

bacaan itu, kemudian seseorang membacany4 b .rEJ. i-: cJ,;Ss

f$S? iprii ,p ,rSe, dengan men-dhammah-kan huruf za pada

lafazh ,i-: ao, 
^"-ri\o'-kan 

lafazh ,1iiir, **g-khafadh-kan lafazh

,fiti dan ;& j$ dengan mengernbalikannya pada lafazh ,Iili, maka

bisa ditafsirkan batrw" lfiti adalah sekutu bapak-bapak mereka di

dalam nasab dan warisan. Sedangkan jika dibaca dengan me-rafa'-kan

lafazh LG|.1 dan meng-khafadh-kan lafazhr ,)]U sebagaimana

dikatakan, '!fl fu * a* maka dapat diketahui fa'il-nya setelatr

sebelumnya datang k*rabar yang tidak disebutkan fa'il di dalamnya,

dan itu lafazh yang dibenarkan dalam batrasa Arab.

x4 ei $LTl!3sz-J r- LF, fi o$ iJ6;

5fi6j9\L 4,<: i:,a W {S qi1
uDart mqelca mengatalcar6 'Inilahlwwon tamak dilrl

umomafl y ang dilmang; fidak boleh n.enJal<afiuy a, lceanali
orangyclrrgl<flrrJil<ehmdaki'rmenu,rtrtartggapartmer:el<n,

dfrrJ adabinamry l'rt'rwk ydrJg dilwarnl<mt
menrmggangi:nya dmr adabinaUng tennk yar.g mqelcn
finak mmyebut nama y'.J;ldh waku mmyanbelilmya,

semata.mott menhut buat lrcfustaan terhadap Allah.
Kelak y'.J;lah al<srJ mertbalas msela tefiodap a7a yang

A'bikJ f;$ 6iili ia? 1cf6 5.,,
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selalu mff eka ada. adalan."
(Qs. Al An'aam [6]: 138)

rakwit firman Auqht 
-t752-S f- L;4 fr1r+LiJ6;

i6n W fi't ;:t'aifx-i f;?' 11i4, u7 ifi1; &;r,i6; J t
<-,iil- VrL 4 +# W (oon ^i"ii mengatakan,
ulnilah hewan ternak dan tanaman yong dilarang; tidak boteh

memakannya, kecuali orang yang kami kchendakirt, menurut
ailggapan mereka" dan ada binatang ternak yang diharamkan
menungganginya dan ada binatang ternak yang mereka tidak
menyebut nama Allah waktu menyembelihnya, semata-mata
membuat-buat kedustaan terhadap Allah. Kelak Allah akan
membalas mereka terhadap apayang selalu merelea ada-adakan)

Abu Ja'far berkata: Ini merupakan ltrabar dari Allah SWT
tenttrrg orang-orang musyrik yang jahil, bahwa mereka me,nghalalkan

dan me'ngharamkan segala sesuatu menurut diri mereka sendiri tanpa

izin dari Allah SWT.

Allah SWT menjelaskan, "Orang-orang musyrik )Nang

menyekutukan Allah swr disebabkan kejatrilan mereka berkata

kepada binatang temak dan hasil tanaman mereka, 'Inilah binatang
temak dan hasil tanaman yang dilarang', yaitu binatang ternak dan
hasil tanarnan yang mereka penurtu*kan bagi Allatr dan tuhan-tuhan

mereka." Dikatakan bahwa binatang ternak itu mereka namakan

s aibah, washilah, dan bahirah.

13949. Muhammad bin Amru menceritakan, ia berkata: Abu Ashim
menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa me,nceritakan

kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari Mujatrid, bahwa
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binatang ternak itu adalah saibah dan bahirah, sebagaimana

yang mereka namakan.Tal

Lafazh 'ilS, dalam bahasa Arab maknanya adalatr 'ftfl,
'haram." seperti perkataan, r.i{ o>ti 

'b 
'oW maksudnya adalafr,

r:r{ku me,ngharamkan bagpnya?' Juga seperti firman Allah

swr, @ S#lG.'rj4"Pada hari merela melihat

malailcat di hari itu tidak ada knbar gembira bagi orang-orang yang

berdosa merelca berkata, 'Hijraan mahjuuraa' (semoga Allah

menghinlai bahaya ini darihr)." (Qs. Al Furqaan 125\: 22) dn
perkataan Al Mutalamis berikut ini,

i)rtii:r";,tfit; b ti,'.)- 6'.At girir jt*
"Dia rindu kepada NaHtlah Qushwa (suatu lembah di Makkah) , lalu

alat kat akan lc.epadanya

Melanggar larangan berarli akan menttai malapetaka besm.'f,42

Juga perkataan Rubah berikut ini,

U;.t u .;rtirr-
" Tetangga ntmahht memiliki Hujrht.' fl a3

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (411394), Mujahid dalam tafsirnya (hal. 339),
Al Mawardi dalan An Nulrat wa Al Uytn (21175), dao Al Baghawi dalam
Ma' alim AtTanzil (2425).
Bait ini tertulis dalam catatan Al Mutalammis da" bagian dari syaimya yang ia
katakan ketika ia tahu bahwa Anru bin Hindi bcrsurrpah tidak "kan masuk ke

Irak. Ada banyak riwayat tentang bait ini, dan dalam Al-Ltsan tertulis, 
"*hr.Nakhlah adalah nama lernbah di jalan negeri Syam. Mutalamis mengatakan ini

kepada untan)ra sera)ra menyalahkannya ketika ia rinfu karyrmg fialamann]a.
(Ad-Diwan, hal.96)
Diwan Al Ujaj dan dinisbatkan kepada Rubah dari Nasakh atau Ibnu Jarir,

Diwan (hal. 251) datAl-Lisan dengan lafazh ylt sebagai ganti lafazh r/t.
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Maksudnya addah yang diharamkan.

Juga seperti perkataan berikut ini,

'r;L1 pt * si oV irtu'#t, trrirl *.r
"Alat tidur bersandar, sedangkan mataht tetap terjaga.

Seakan-alcan tidurlu malam ini terhalangi.,,7 4o

Maksudnya adalah haram.

Dikatakan iwq'jos ]i7 dengan harakat kasrah at.o dhammah
pada huruf fta.

Bila dibaca dhammah maka sesuai dengan yang disebutkan oleh
Husain dan Qatadah.Tas

13950. Abdul warits bin Abdushshamad menceritakan kepadaku, ia
berkata: Bapakku menceritakan kepadakq ia berkata:

- Pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku
menceritakan kepadaku dari Husain, dari eatadatg bahwa ia
membacanyq 'hi 'o1dengan 

men-dhammah_km huruf
h a, yang maknanya haram.

Para atrli qira'at Hijaz, kak, dan Syam, menrbaca dengan
harakat kasrah pada huruf ha. Inilah bacaan yang aku
sepakati, dan tidak boleh membacanya selain bacaan
tersebut, karena tjma h$iah para atrli qira'at, dan inilatr
bahasa yang benar dalam batrasa Arab. Diriwayatkan dari
Ibnu Abbas, batrwa ia membacalyq t-i 'o;i 

dengan
tambatran huruf ra sebelum fu;u:ufjim.

7* Baitini terdaoat daramAr-Lisan danArdararrAn Nurcatwa Ar (Jyun (arls).74s 
Pry 4,nivr'n' daram-Muharrar Ar wriu <zniij;ilil'fi""ir Jauzi daramtud Al Masir(3fi3t).
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13951. Al Harits menceritakan ke,padaku, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Uyainatt

menceritakan kepada kami dari Amru, dari Ibnu Abbas,

batrwa ia membacanya demiki an.7o6

hilah bahasa yang ketigq yang maknanya sama dengan

makna lafazh 'fuAt, sebagaimana lafazh &i qb
'tnenarik". Juga lafaztr ,slL ,S 'Jauh-. Jadi, dalam lafaztl

';,4t 
^a^tiga 

ungkapan batrasa" yaitu: irjr 6*gan harakat

lrasrah pada hunrf ha, ')L dengan harakat dhammah pada

hunrf ha danifz sebelurn ra, serla ii dengan tarnbatran

hunrf ra sebelum h.urufjim.7a1

Makna yang karni rrngkapkan sama seperti yang dinyatakan oleh

para ulama tafsir.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah:

13952. Imran bin Isa N Qez.z.aTmenceritakan kepadaku, ia berkata:

Abdul Waris menceritakan kepada kami dari Abdul flamid,

dari Mujahid dan Abu Amru, bahwa lafazh 'h, Lrt
maknanya adalah haram. 7a I

13953. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah

bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah

menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu

Abbas, tentang firman Allah SWT, "* L;t ]|7 bahwa

maksudnya adalah apa-apa yang diharamkan dari binatang

Ibnu Athiyah dalamMuhanar Al Wajiz (21350-351) dan Al Qurthubi ll"Ianf 'Ii
AhkamAl Qur'an(71%).
Al Qnrthubi/IJami'liAhkam Al Qar'an (7194).

Ibnu Razzaq dalam tafsirqra (U66\ dai Qatadall Mujahid dalam taftimya (hal
329) dari Ibnu Abbas, serta lb,nu Al Jauzi dalamZad Al Masir (3ll3l).

7$

747

74E
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washilah dan pengharaman dari apa yang telah mereka

haramkan.Toe

13954. Muhammad bin Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsauri menceritakan kepada kami

dari Mu'ammar, dari Qatadah, tentang firman Allah SWT,
,o '. ...'ie eT) bahwa maksudnya adalatr iff "hrari'.7s0

13955. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah SWT, "ri6
h LFt lCil "Iniloh hewan ternak dan tanaman yang

dilarang," batlwa maksudnya adalatr pengharaman atas

harta-harta mereka kepada mereka dari syetan-syetan yang

disertai dengan sikap keras dari merekq bukan dari Allah
swr.75r

1395{, Muharrrmad bin Husain menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia
berkata: Asbath menceritakan kepadaku dari As-Suddi,
tentang firman Allah SWT, ;, L;< fr1 o$ iJ6;
"Dan mereka mengatakan, 'Inilah hewan ternak dan

tanaman yang dilaraf,g'," bahwa maksudnya adalah, "Haram

Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (4/1393) da', Ibnu Athiyah dalamAl Muharrar
Al Wajiz (21351).
Ibnu Razaq dalam tafsimya (2166) dfi Ibnu Al Jauzi dalam znd Al Masir
(3/13 l).
Ibnu Quthaibah berkata, "Kalimat itu dikatakan untuk sesuatu yang haram.

Dikatakan ]i7 sebab hal itu diharamkan untuk memanahnya.',

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (411394) dan Ibnu Al Jauzi dalam fud Ar
Masir (3/l3l).
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bagi karni untuk memakan kecuali oftrrg-orang yang kami
kehendaki."Ts2

13957. Yunus menceritakan kepadalcu, ia berkata: Ibnu Wahb
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,

tentang fimran Allah SwT, h LF, frl rli ,,Inilah

hewan ternak dan tanaman yang dilarang,,, batrwa

maksudnya adalah, "Kami mencegah atas apa-apa yang karni
inginkan dan dari orang-orang yang kami inginkan.',

Ibnu Zaid berkata, "Mereka mengharamkamya demi tuhan-

tuhan metreka"

Dan firman-Nya, furj\"fL6 ri$tTQflZ-J maksudnya

"Kami mengharamkamya unhrk kaum wanita, dan

memberikannya kepada kaum lakilaki."7s3

13958. Diceritakan dari Husain bin Farj, ia berkata: Aku merdengar
Abu Mu'adz berkata: Utaid bin Sulaiman me,nceritakan

kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak
berkata, te,lrtang finnan Allah SWT, ;, L;q fii
"Inilah hewan ternak dan tanamaz. " Makna latazh j-iq
adalatr sesuatu yang diharamkan, yaitu pada zamm Jatriliyah
mereka mengada-adakan sesuatu yang tidak diperintahkan
oleh Allah SWT. Mereka mengharamkan sebagian binatang
ternak mereka dan tidak memakannya serta meninggalkao
sesuatu dari hasil tanaman mereka unhrk firhan-tuhan mereka.

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (4ll3g4) dan Al Qurthubi d^ram Al Jami, li
Ahkam Al Qur'an(71%).
Ibnu Abu Hatim dalarn tafsirnya (411393-1394), Ibnu Athiyah dalam l,
Muharrar Al Waj b (2R5 l), d"n Ibnu Al lavi dal"n 7ad Al Masir (3 I l3Z).
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Mereka berkata, '"Tidak hatal bagi karni apa-apa yang telalt

ditetapkan untuk futran-tuhan kami."754

13959. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Husain

me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Juraij, dari Mujahid, tentang a4at, LH ji;7

f* "Inilah hqttan ternak dan tanaman," battwa

maksudnya adalah yang mereka peruntukkan bagi Allah dan

sekutu-sekutu mereka. 
75s

13960. Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Muj ahid, de,ngan lafazhyang sama.7t6

Takwit lirman Allah : fil 15 gfrrl f;?t n',iit,l7 i;fi;
<)iiL-llLL Q +#W if'$ QIL 7oo" ada binatang

ternak yang diharamkan menungganginya dan ada binatang ternak

yang mereka tidak nenyebut nama Allah wahu menyembelihnya"

semala-mata membuat-buat kedustaan terhadap Allah. Kelak Allah

akan membalos mereka terhadap aPa yang selalu mereka ada'

adakan)

Abu Ja'far berkata: Allatr SWT menjelaskan, "Orang-orang

jahil dari kaum musyrik mengharamkan punggung sebagian dari

binatang temak mereka, dan tidak menunggansnya. Mereka

mengambil manfaat dari air susu, anak-anakny4 dan segala sesuafu

75n fbnu Katsir dalam tafsirnya (6/183), ia berkata 'Demikian dikatakan oleh
Mujahid, Ad-Dhahah As-Sudi, Qatadab" dan Abdurrahman."

755 Mujahid dalam afsirnya (hal. 329).
7s6 lbid.
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yang dihasilkannya. Hanya saja, mereka mengharamkan punggungnya

untuk dihrnggangi. Mereka juga mengharamkan binatang ternak
lainnya dengan tidak bepergian dengannya, tidak menyebut nama
Allah SWT

punggungnya

atxnya."757

Makna yang kami ungkapkan sama seperti yang dinyatakan oleh
para ulama tafsir.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah:

13961. Suffan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Bakar bin
Ayasy menceritakan kepada karni dari Ashim, ia berkata:

Abu Wa'il berkata kepadaku, "Apakah engkau tahu tentang

binatang temak yang tidak disebut nama Allah atasnya?"

Aku menjawab, "Tidak." Ia lalu berkata" 'yaitu binatang
ternak yang tidak mereka tunggangi."758

13962. Muhammad bin Abbad bin Musa menceritakan kepada kami,
ia berkata: Syadzan berkata kepada kami, ia berkata: Abu
Bakar bin Ayasy meirceritakan kepada kami dari Ashim, ia
berkata: Abu Wa'il berkata kepadalcu,T]e "Apakah engkau

tahu te,ntang firman Allah SwT, 'Aifx-J ffiS 6iiy A?

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (411934),Ibnu Al Jauzi dalam zad Al Masir
(3132), Al Mawardi dzlam An-Nulcat wa Al Uyun (2176), Al Bnghawi dalam
Ma'alim At-Tarutl (21425),Ibnu Athiyah dalam Al Muharrar at rlajiz (2t35r),
dan Al Qrrthubi dalamAl Jami' li Ahkam Al Qur'an.
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (411394),Ibnu Al Jauzi dalam tud Ar Masir
(31132), Al Mawardi dalamAn-Nulmt wa Al Uyrn (2t176), Al Baghawi dalam
Ma'alim At-Taruil (21425), Ibnu Athiyyah dalamAl Muhanar Al Wajiz (2135t),
dan Al Qnthubi ll"/ami' li Ahkam Al Qur'an (7/95).
Ibnu Al Janzi dalam zad al Masir (31132) dan Al Qurthubi Al Jami' li Ahlun
Al Qur'an(7195).

atasnya ketika mereka menunggangnya di tengatr

serta ketika memerahnya dan memberi beban di
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W fi j,:l 'Yong diharamkan menungganginya dan ada

binatang temak yang merela tidak menyebut nama Allah

waldu menyernbelihnya'." Aku menjawab, "Tidak." Ia lalu

berkatao "Ia adalatr bahirah, mereka tidak menungganginya."

13963. Ahmad bin Amru Al Bashri menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Said Asy-Syatrid menceritakan

kepada kami, ia berkata: Abu Bakar bin Ayasy menceritakan

kepada kami dari Ashim, dari Abu Wail, bahwa binatang-

binatang ternak yang tidak disebut nama Allatt atasnya

maksudnya adalah yang tidak mereka tunggangi.To

13964. Muhammad bin Husain menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia

berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

bahwa binatang yang dihararnkan untuk ditunggengi mereka

adalah bahirah, saibah, dan al ham, sdaagkan binatang

yang tidak disebut nama Allah atasnya adalah ketika beranak

atau ketika mereka me,nyembelihnya.T6l

13965. Al Qasim menceritakan ke,pada kami, ia berkata: Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, @ri Mujahid, tentang firman Allatl

swr, W fil $'aifrJf;V "Dan ada binatang ternak

yang merelca tidak menyebut nama Allah waldu

menyembelihnya, " bahwa maksudnya adalah, aila

sekelompok unta mereka yang tidak disebut nalna Allah

atasnya dalam segala sesuatu yang mereka lakukan padanya,

'@ Ibid.
76t Ibnu Abu Hatim dalam tafsinrya (411394) dan Ibnu Athiyyah dalanl Al

Muharrar Al Wajiz (21176).
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baik ketika mereka menunggangnyq memerahny4 memberi

beban di atasnya, memberinya makan, maupun hal-hal

lairurya yang mereka lakukan kepadanya.762

13966. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Wahab

me,ngabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,

tentang finnan Allatr SwT, 6LiY A? fiV "Dan ada

binatang ternak yang diharamknn menungganginya, " bahwa

maksudnya adalah, tidak seorang Pun yang menunggangnya.

serta firman Allah swr, W fit 'J 'aitrx...lfiV "Dan

ada binatang temakyang mereka tidakmenyebut nama Allah

w aWu meny emb elihny a.' 
;t 63

Adaprm tentang firman-Nya" {16 "senrata-mata membuat-

buat kcdustaan," atas narta Allah SWT, Ibnu Zaid berkata' "Otag-
orang musyrik telah me,lrgfuaramkan apa yang mereka haramkan, dan

mereka berkata tentang perkara itu dengan berdusta atas nama Allah

SWT serta mengada-adakan kedustaan yang batil. Mereka

mengatakan bahwa apa yang mereka haramkan adalah yang

dihararnkan oleh Allatr SVIT dan sesuai dengan yang disebu&an di

dalam firman-Nya, maka Allah SWT menafikan hal itu dari diri-Nya

dan mengatakan bahwa mereka telah berdusta serta mengabarkan

ke,pada nabi-Nya dan orang-orang beriman bahwa apa yang mereka

katakan adalah sebuah kedustaan. Allah Sr$['T kernudian berfirnan,

-+# "Kelak Allah alan membalas mereka," maksudnya

adalah, tnhan mereka akan memberi balasan <rifr\j(b q

Ibnu Al Janzi dalam fud Al Masir (31132\ scrta As-Sunrthi dalam Ad-Dun Al
Mansur (319O), dan disandarkan hanp kcpada Abd bin Humaid.
Al Mawardi dalam An-Nulrat wa Al Uyn (21176) dan Al Baghawi dalam

Ma' alim At-TaMil Ql 425).
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"Terhadap apa yang selalu mereka ada-adalan " Maksudnla adalah

atas kedustaan yang merek" O"lOa

(,;1$?i$ 
r-*it i6rfi.--i- CiJ65

"fU;" * ;{r'^* Kl "fi\+t5 {i g,
@ryb;-\W&.#

"Dort merel<a mmtgatal<m4 'Apa yang aila ilalarn perut
binaang knak ini adalah khnszs una.rk prial<mni dsn

dilwarnlrart atas waniul<mni', ilfrrl jil<a yang ilalam perut
itu dilahirl<frrJ mati, mfll@ pria dm wanita soltnr, sorrvlboleh
mrlnral<flittwa- Kelak y',Jllah al<or. mefi$alos nsela terhadap

l<etetap an rn q el<* Sesunggzhrry a Nlah Maho Bii alcs ana
lagi Maho Mutgetaltui."

(Qs. Al An'aam [6]: 139)

- Takwit lirman Arrah: !1y, ;41fr,+6 sfij_ 6 \JGS"r<1.* ;5 # Kr. a;4at {i,,Z,6HrL
4 H- fi';ii;3 pg# @an mereka mengatakan,

"Apa yang ada dalam petut binatang ternak ini adalah khusus
untuk pria kami dan diharamkan atas wanita kamir,, dan jika yang
dalam perut itu dilahirkan mati, maka pria dan wanita san a-sama

bolch memakannya Kelak AAah akan menbalas mereka terhadap
ketaapan mereka Sesunggahnya Allah Maha Bijalcsana tagi Maha
Mengetahui)
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Abu Jarfar berkata: Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang

makna firman-Nya SwT, $<i1 916 gfi --!- 6 "Apa yang ada

dalam pentt binatang ternak ini."

Pertama: Berpendapat bahwa maksudnya adalatr air susu._

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwyat berikut ini;

13967. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Athiryatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil
menceritakan kepada karni dari Abu Ishaq, dariAbdullah bin
Abu Al Hadzil, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah SWT,

6;4iAf ,#{u*6 ,h -:C*Apa yang ada

dalam perut.binatang ternak ini adalah kirusus untuk pria
' kamir" bahwa makzudnya adalah air susu.7fl

13968. Ibnu Waki*menceritakan kepada kami, ia berkata: Yafi-yi
menceritakan kepada kard dari Israil, dari Abu hhaE, dari

Ibnu Abu Al Hudzail, dari Ibnu Abbas, de,ngan lafazh yang

sama.765

13969. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadatr, tentang firman
Auah swr, 6;>iLiAS ,6fi ,# gfi j-C*,tpa
yang ada dalam perut binatang ternak ini adalah khusus

untuk pria kflmi," batrwa maksudnya adalatr, air susu bahirah
hanya untuk kaum laki-laki, bukan unhrk kaum wanita. Akan

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1395), Ibmr Al Jauzi dalam zad At Masir
(31132), Mujahid dalam tafsimya (329), dan Al qfihubi dalam ll Janri, li
Ahkan Al Qur'an (7195).

Ibid.
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tetapi, jikabahiraft tersebut mati, maka dibolehkan bagi laki-
laki dan perempuan untuk mema[<annya.766

13970. Muhammad bin Abdul A'la berkata kepada knni, ia berkata:

Muhammad bin Tsauri berkata kepada kami dari Ma'mar,
dari QStadatr, firman-Nya & ig, (,i4 iAS
q$1, maksudnya adalatr hanya untuk kaum laki-laki di

antara kami dan bukan untuk istri-ishi kami, yaitu apa-apa

yang ada di dalam perut unta-wrta Bahiirah yakri air
susuny4 hanya diberikan kepada kaum laki-laki di antara

mereka dan diharamkan bagi kaum wanita.767

13971. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa bin yunus

menceritakan kepada karti dari Zakaiya dari Amir, ia
berkat4 "Tidak ada yang boleh memakan dari air susu

bahirah kecuali kaum laki-laki. Akan tetapi jika ada di antara

bahirah itu yang mati, maka diperboletrkan me,lnakannya,

baik untuk laki-laki maupun perempuan."768

13972. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:
Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapaklcu menceritakan

kepadaku dari bapakn-ya, dari Ibnu Abbas, tentang firman
Arrah swr, q;1i,4f, #lil ,;6 i)8. -3.1 

,Doo

mereka mengatalcnn, 'Apa yang ada dalam perut binatang
ternak ini adalah khusus untuk pria kami...,.,, batrwa

Al Mawardi dalamAn-Nulcat wa Al uyun (21176) dan Ibnu Al Jauzi daramkd
Al Masir (31132)
Abdurazzak dalarn tafsimya (2166) dan Al Qurthubi dalam At Jami' li Ahtram
Al Qur'an (7195).
Al Qurthubi dzltmAl Jami' Ii Ahkam Al Qur'an (7t95).

76

767

768

-
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maksudnya adalah air susu )rang mereka haramkan bagi

kaum wanita dan hanya boleh diminum oleh kaum laki-laki.
Jika ada kambing yang melatrirkan anak laki-laki, maka

mereka me,nyenrbelihnya dan diperuntukkan hanya bagi
kaum laki-laki. Jika anak kambing tersebut peremprxm, maka
mereka menunggangnya dan tidak menyembelihnya. Jika
anak karrbing tersebut perempuan, maka boleh dimakan oleh
kaum laki-laki dan perempuan.T6e

Kedua: Berpendapat batrwa maksudnya adalah janin-janin yang

ada di dalam perut bahirah dan sa'ibah.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

13973. Muhammad bin Husain menceritakan kepadaku,ia berkata:

Ahmad bin Al Mufadtrdhal menceritakan kepada kami, ia
berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

batrwa mereka berkata, "Apa-apa yang ada di dalarn perut

binatang temak hanya diperuntukkan bagr kaum laki-laki di
antara kami, dan diharamkan bagi istri-istri kami. Adapun
jika yang ada di dalam perut tersebut sudah mati, maka

diperurtukkan bagi mereka semua. Apabila binatang ternak

tersebut melatrirkan anak yang masih hidup, maka hanya

diperuntul&an bag kaum laki-lald. Tetapi jika yang lahir

sudah mati, maka boleh dimakan oleh mereka semua, baik
laki-laki maupun perempuan. "TTo

Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (5/1395) dan Ibnu Katsir dalam tafsimya
(6n84).
Al Baghawi dzlam Ma'alim At-Taruil @426) dari Ibnu Abbas, Qatadah" dan
Asyabi.

769
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13974. Muhammad bin'Amru menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, dari

Mujahid, bahwa apa-apa yang ada di dalam perut sa'ibah dan

bahirah hanya untuk kaum laki-laki di antara ka-i.771

13975. Al Mutsanna menceritakan kepadalru, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujatrid, dengan lafa^yang sama.772

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling benar adalah, Allatl
SWT mengabarkan keadaan orang-orang kafir, mereka berkata

tentang binatang temak yang mereka tenhrkan, "Segala sesuatu yang

ada di dalam penrt binatang ternak hanya untuk kaum laki-laki di
antara kami, dan diharamkan bagr kaum wanita- Segala sesuatu yang

ada di dalam perut binatang ternak, temrasuk di dalamnya air susu dan
janinl Allatr SWT tidak mengltrususkan kabar bahwa mereka

mengatakan sebagian dari apa yang terdapat di dalam pertrt tersebut

haram bagi kaum wanita dan sebagian yang lain halal bagi mereka.

Dengan demikiaru wajib dikatakan bahwa mereka berkatq "Apa-
apa yang ada di dalarn perut binatang temak tersebu! baik air susu

maupun janin, hanya dihalalkan bagi kaum laki-laki di antara mereka,

dan diharanrkan bagi kaum wanita, karena sesungguhnya mereka lebih

mengutamakan kaum laki-laki, kecuali janin yang ada di dalam

binatang ternak tersebut telah mati, maka diboletrkan bagi laki-laki
dan perempuan untuk mernakannya.

Para ahli bahasa Arab berbeda pendapat tentaog alasan lafaztl
'uw dr-tahits-kan.

!_l Mujahid dalam tafsirnya (329) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1395).m nu.

-
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Sebagian ahli nahwu Bashrah dan Kufatr berpendapat batrwa di-
ta'nits-kawrya l?tazh tersebut bertujuan menguatkan makna murni

(benar-benar murni hanya untuk kaum laki-laki), seakan-akan jika
kemurnian itu dikuatkan hanya bagi mereka, maka ia akan bertambalL

sebagaimana kata'U:ri a^'riU.
Sebagian ahli nahwu Kufah berpe,ndapat, "Kata 'za6J, di-

ta'nits-kat, kare,na kata i6rli adalatr rnu'anats maka begitu juga

dengan apa yang ada di dalam perutry4 kata'tlit.git di-ta'nits-l<arr

karena )iang ada di dalam perut binatang temak itu adalah

mu'anats."773

Abdullah membacan yaff.v,
Lafazh 'aZS.Ht menjadi mu'anats, terkadang juga karena ia

sebagai isim mashdar, sebagaimnalafazh bilt dan {Uir, seperti

firman Allah SwT, ztllt dp'; #q i,l-:$, ey "sesunssuhnta

Kami telah menyucikan mereka dengan (menganugerahkan fupada

merelra) aHtlakyang tinggt. " (Qs. Shaad [38]: a6)

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling benar menurutku

adalah,'Maksud dr+a'nits-kannya adalah mubalaghatr'menguatlcan'

kemurnian dan ketetapan mereka, batrwa apa yang ada di dalam perut

binatang ternak diharamkan bagr kaum wanita dan hanya

diperuntukkzn bagi kaum laki-laki, sebagaimana pada lafazh'U-2tlt,
i;.r3r a* L:n; yang dimaksudkan untuk menguatkan penyifatan

suatu sifat yang ada dalam diri seseorang, seperti dikatakan, l)ij
g.r:ilbt'tt:*i'zd.g yakri si fulan yangkhalishah (mxtiatau bersih).

Tentang ,y^t,'t776X '{Y lgt"Dan diharamkan atas wanita

kami," paraahli tafsir berbeda pendapat tentang makna lafazhiri3ti.

771 LihatMa'ani Al Qur'an kar1,a Al Farra' (l/358).
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Pertama: Berpendapat batrwa malcsudnya adalah kaum wanita.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut ini:

13976. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu .Juraij, dari Mujahid, tentang malma

firman Allah swT, -q$1 l9 t'a, "Dan diharamkan
atas wanita kami, " bahwa maksudnya adalah kaum
wanita.774

Kedua: Berpendapat bahwa maksudnya adalah anak-anak
perempuan.

Mereka yang berpendapat demikian menyebu&an riwayat
berikut ini:

13977. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrab
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,
tentang fimran Allah swr, 'q$1 & i333 

,,Dan

diharamlan atas wanita kami," bahwa maksudnya adalatr

anak-anak perempuan. Mereka berkat4 ..Anak-anak

perempuan tidak mendapatkan sedikit pun bagran

daitnya.-11s

Pendapat yang benar adalah, sesungguhnya Allah SWT
mengabarkan keadaan orang-orang musyrik, bahwa mereka berkat4
"Apa yang ada di dalam perut binatang temak kami adalah haram bagi
kaum wanita." Itu karena matora lafa^ir13lidi dalam bahasa mereka

n1
n5

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1395) dan Mujahid dalan tafsim),a (329).
Ibuu Athiyyah dzlamAl Mulunar Al Wajiz elli2).
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adalatr kaum wanita, mencakup anak-anak perempuan dan istri-istri
mereka.

Firman Allah SwT, ltl ,9 igt "Dan diharamtran atas

wanita kami," merupakan dalil jelas yang menunjukkan batrwa di-
ta'nits-kawrya lafazh 'za.Al berfungsi sebagai mubalaghah

'menguatkan' dalam penyifatan, bahwa apa yang ada di dalam perut

binatang ternak itu benar-benar murni hanya untuk kaum taki-laki,
seb ab jika di+ a'n lrs-kannya lafazh'za.gl karena mu, an ats -ny a lafazh

i6tti, maka pasti dikatakan, r,ati:)t ,P '^;Ai.Akan tetapi, lafazh

i'yJt tetap dalam keadaan mudzalcar, karena dia tidak berfungsi
sebagai mubalaghah, dan kembali pada kata 6 . PenggUnana kata 6
lebih dahulu daripada kata sifabrya.

Para ahli qira'at berbeda pendapat tentang cara membaca firman
Altah SwT, f*j" * ;{r'-;r* K| ci3 "Daniitra yang datam

perut rtu dilahirlcan mati, malca pria dan wanita sarna-sama-boleh

memakannya."

Yazidbin Qaqa dan Thalhatr bin Musharif membacanya ,',#btt
k a"og* huruf ra p ada lafazh',r<l a* me- r afa' -kaa lafazh'zz+.

Yazid me*tasydid-kan huruf ya pada lafazh't; 
^y^ tetapi

Thalhah tidak men- t as y di d-karny a.

13978. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishak

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abu Hamad

menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan

kepadaku dari Thalhatr bin Musharrif.776

776 fbnu Athiyyah dalan Al Muharrar At Wajiz (2l3SZ), Al eurthr$i d^l^n At
Jami' li Ahkam Al Qur'an (7195), dan Ibnu Al Jauzi dalam hd Al Masir
(3/133).

--@I
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13980. Ahmad bin Yusuf menceritakan kepada kami dari easim dan
Ismail bin Ja'far, dari yazid,TTTbahwa sebagian ahli qira,at
dari Madinah, Kufah, dan Bashratr, membacany4 Kl "b'L*lengan huruf ya pada lafazh'fi 

^-norhab-karrlafazh i4, a*rtidak men- tasydid-kaniu *'q.
seolatr-olah ahli qira'at yang membaca derrikian bermaksud

memaknainya, griJti q gp. Q.i',fi-'ts1 
,Jit* 

apa yang ada di dalam
perut binatang ternak itu."

Mereka menyebut lafazh & A* mengembalikannya kepada
kata 6 dan me-zas hab-kankata'*karena ia sebagai khabar drri t.

Adapun yang membacanya, q ,F ltf: insya Allah mereka
menghendaki makna * q'j; d i'rf isfs, dr-to,zirs-kannya lafazh
i3 disebabkan lafazh # ift"Amu'annats.

Firman Allah SWT, f1;, * ;{, ,,Maka pria dan wanita
sama-sama boleh memakannya," maksudnya adalah, kaum laki-laki
dan istri-istri mereka boleh memakannya dan tidak dihararnkan bagr
salah seorang di antara mereka, sebagaimana kami sebutkan
sebelumnya dari para atrli tafsir, hanya saja Ibnu zudberkara:

13980. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu wahb
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zud b*kata,
tentang firman Allah SwT, * ;{t '-{* K| "fi{(1}' "Dan jika yang daram perut itu dirahirtran mati,
malra pria dan wanita sama-sama boteh memakannya,"
batrwa maksudnya adalah, jika yang keluar dari perut mereka
telatr mati, maka kaum laki-laki dan wanita bersama-sama
memakannya. Mereka berkata, 'Tika kami menghendaki

" Ibid.
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maka kami berikan kepada anak-anak perempuan, dan jika
tidak maka kami tidak memberikannya kepada me,reka.,,778

Abu Ja'far berkata: Zorahir ayat bertentangan dengan
penafsiran Ibnu Zaid, sebab zhahirnya menyatakan bahwa mereka
berkat4 'rtr.? *.',iJil ,i;; W.b e 6'iS;- ;'t,rl.,,tita yang datam
perut itu dilahirkan mati, maka pria dan wanita sama-sama boteh
memalrannya," tanpa ada syarat masyi,ah ftehendak), sedangkan Zaid
mengatakan mereka melakukan sesuai dengan kehendak mereka.

rakwir lirman Auah: 4 H fr;"fii;3 C-#
(Kelak Allah akan membalas mereka terhadap kaetapan mereka
Sesungguhnya Allah Maha Bijaksana lagi Maha Mengaahui)

Allah SWT berfinnan, ,6V) maksudnya adalah akan memberi
balasan kepada orang-orang yang mengada-ada di atas kedustaan
dalam mengharamkan apa-apa yang tidak diharamkan Allah swr dan

menghalalkan apa-apa yang tidak dihalalkan Allah SWT, serta

menyandarkan kedustaan mereka kepada-Nya.

Firman-Nya SWT, W "Terhadap ketetapan merelca,,,

merupakan penyifatan mereka dengan penetapan dusta atas nama
Allah SWT, sebagaimana dalam firman Allah SWT, fi# J;j
i*3 "Lidah mereka mengucaplcan kedustaan." Lafazhl*jia^

iiiljr *.-iliki makna yang sama! dan keduanya adalah mashdar,
seperti lafazh itijt a*'et1t.

Makna yang kami ungkapkan sama seperti yang dinyatakan oleh
para ulama tafsir.

Riwayat-riw ayat yangmenjelaskan hal tersebut adalatr:

778 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1396).
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13981. Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata:
Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari
Mujatrid, tentang firman Allah SWT, 'fii;3 f+#"Kelak Allah akan membalas mereka terhadap kcietapan
merelca," bahwa maksudnya adalah atas kedustaan ucapan
mereka dalam perkara tersebut.77e

13982. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: syibl
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari
Mujahid, dengan lafazh yang sama.780

13983. Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Numair menceritakan kepada kami dari Abu Ja'far Ar-Razi,
dari Ar-Rabi' bin Anas, dari Abu Ali)rah, tentang ayat,g.).! .z .
ff)_e# bahwa maksudnya adalah atas kedustaan

'mereka.78l

13984. Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: said menceritakan
kp{a kami dari eatada}r, tentang firman Allah SWT,

-o).! ot

iir;t ## "Kelak Allah akan membalas mereka
terhadap ketetapan mereka," bahwa maksudnya adalatr atas
kedustaan mereka.782

m Muiahid dalam tafsimya (329), Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1396), dan

- #r:"th.* 
dalam Ma'alim At-Taruil (2t426).

7tr Ibnu Abu llatim dalam tafsinrya (511396) dan Ibnu Al Jauzi dalam zad Al
," ffff!'(3/r33)'
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Firman Allah SW'I, 4 b, 
,,Maha Bijatrsana lagi

Maha Mengetahur. " Allah swr menjelaskan bahwa sesungguhnya
diri-Nya akan mernberi balasan atas ketetapan mereka yang dusta dan
ucapan batil mereka atas nama-Nya. Allah Matra Bijaksana dalam
mengatur seluruh makhluk-Nya dan Maha Mengetatrui segala perkara
yang membawa maslahat bagi mereka, selain perkara yang mereka
lakukan.

ooo

t1 ii?3 * #,W,i'_65 rj*'"-irt i;, i
Oi# 13,U tii $A fiW & dj,)\,;ifr j{i

,,Sesnnggz lury a rugtlatt or(mg y arlg menhmth or*. or*
nselca" l<arena l<e,bodohm lagi fidak mmgetalwi df,r.

merrel<a mutghmarnkmt apa yang y',Jllah telah rezekil<mt
pddfl rnqelca dengan semato.mata mengada. adal<arr

terhadop Nlah. Sesnnggzhnya rnffel<a telah sesat dmt,
dnakJah nsel<a mendapm pehuguk."

(Qs. Al An'aam [6]: 140)

rakwil lirman Allah: * hw'iafi W'"-il ;'iO-{ii tj,(b tli ti6'iW & iBt,el }i7i y l{:<
(Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka,

karena kebodohan lagi tiduk mengetahui dan mereka
mengharamkan apa yang Allah telah rezekikan padq mereka
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dengan semata-mata mengada-adokan terhadap Allah.
sesangguhnya mereka telah sesat dan tidakrah mereha mendapat
petunjuk)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT menjelaskan, ..Orang-orang

yang mengada-adakan kedustaan atas nama Allah swr dan
menyekutukan-Nya dengan berhala-berhala, akan hancur. pandangan

mereka telah dihiasi oleh sekutu-sekutu merek4 agar menganggap
baik perbuatan membunuh anak-anak mereka, sehingga mereka
membunuh anak-anaknya demi ketaatan kepada tuhan-tuhan mereka
yang telatr mengharamkan harta-harta mereka bagr diri mereka.
Mereka pun mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allatr swr dari
rezeki yang telah dianugeralrkan kepada mereka yang benrpa binatang
ternak, disebabkan kej atrilan metreka.',

Allah swr juga menjelaslcan" 'Mereka melak,kan sesuatu
dengalr kejahilan yang ada pada diri mereka, kurangnya akal, dan
kurangiya pemahaman mereka tentang bahaya dunia dan
kesengsaraan di akhirat yang berupa adzab Allah swr yang sangat
pedih, sebagai balasan atas perbuatan metreka."

Firman Allah SWT, W e Wl ,Dengan 
semata-mata

mengada-adalan terhadap Allah," maksudnya adalah kedustaan
tentang suatu kebatilan atas nama Allah SWT.

lM 'i "sesungguhnya mereka telah sesar. " Allah SWT
menjelaskan, "Mereka telah meninggalkan hujjah yang benar dalam
perbuatan merek4 dan mereka telah tergelincir dari jalan yang lurus.,'

O-i# 13l6-- lii "Dan tidaHah mereka mendapat
petunjuk," maksudnya adalah, mereka melalcukan perkara tersebut
tanpa didasad petunjuk, akan tetapi mereka tenrs-menerus
melalnrkannya. Mereka tidak mendapatkan petunjuk adanya
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kebenaran di dalamnyq dan tidak ada sesrurtu pun yang
menyepakatinya. Ayat ini ditururkan kepada orang-orang yang telatr
disebutkan oleh Allah di dalarn ayx, *J4ii OV|V4 itig,Li ;, 4Sti6 "Dan *"r"1* memper-untuktcan bagi Altah satu
bagian dari tanaman dan ternak yang telah diciptakan Allah."
Mereka yang me4iadikan unta-unta mereka sebagai bahirah atau
sa'ibah, dan mengubur anak-anak perempuan mereka hidup-hidup.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah:

13985. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan
kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ikrimatr berkata,
tentang firman Allah swT,* hL|1;'ia-65 W'"-51
"Orang yang membunuh anak-anak mereka, karena
lrebodohan lagi tidak mengetahui," ia berkat4 ..Ayat ini
difurunkan kepada orang-orang yang mengubur anak-anak
perempuannya hidup-hidup dari kalangan Rabi'ah dan
Madhar. Pada zaman itu seorang suarni mernberi syarat
kepada istrinya agar mernbiarkan hidup seorang anak
perempuan dan menguburkan anak perempuan yang lrin.783

Ketika sang suami keesokan harinya hendak menguburkan
anak perempuannya, dan ia beristirahat di sisi istriny4 ia
berkata kepadanya, 'Jika aku kembali kepadamu dan engkau

belum menguburnya, maka engkau bagiku seperti punggung
ibuku (thalak)'. Sang suami lalu membuat lubang memanjang

untuk anak perempuannya, kemudian sang anak diberikan
kepada sang istri, dan mereka pun berkumpul bersama dan

Ibnu Athiyyah dalam Al Muharrar Al Wajiz (21352), Al Bagbawi dalam
Ma'alim At-Tanzil (21426), dan Al Qurthubi dalamAl Jami, ti Ahtum Al eur'an
(7te6).

--fFI
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saling bertukar pikiran tentang tindakan yang harus

dilakukan kepada sang anak. Sampai ketika sang istri melihat
suaminya kembali, ia segera memasukkan anaknya ke dalam

lubang dan meratakan lubang itu dengan tanah."

13986. Mutrammad bin Husain menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia
berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,
bahwa Allah SWT menyebutkan te,ntang tindakan keji
mereka kepada anak-anak dan harta-harta mereka, '3 'i 

,

r"1 ;{iitl Vfr * hW 'i.-$1 W* a,$r
"Sesungguhnya ntgilah orang yang membunuh anak-anak
mereka, karena kebodohan lagt tidak mengetahui dan

mereka mengharamkan apa yang Allah telah raekikan pada
mereka."Tv

13987. Bisyr me,nceritakan kepada kami, ia berkata: yazid
'menceritakan kepada kami, ia berkata: Said me,lrceritakan

kepada kami dari Qatadatr, tentang fimran Allah SWT, 'i
fiW 'i:-65 W A5l #,,soungguhnya ntgitah

orang yang membunuh anak-anak mereka, karena
lrebodohan lagi tidak mmgetahui," bahwa maksudnya

adalatr, inilah perbuatan orang-orang Jatriliyah, sebagian

membunuh anak perempuannya dikarenakan takut miskin,
akan tetapi ia memberi makan anjingnya.

Firman-Nya" 'ii |i{i li 1fi4 *Dan 
meretra

mengharamkan apa yang Allah telah rezekikan pada
mereka," maksudnya adalah, mereka menjadikan binatang
ternak mereka sebagai bahirah, saibah, washilah, dan ham,

7* fbuu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1396).

-.
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serta menghukumi harta-harta mereka dengan hukum yang

berasal dari syetan.?8s

13988. Al Harits me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz
menceritakan kepada kami, ia berkata, ..Jika engkau ingin
tahu tentang keadaan Arab Jahiliyah, maka bacalatr surah Al
An'aam setelah ayat 100, firman Allah SWT, '"-51i, -i

eJ-rl .. ,+ htXSl'ia-6tVt*.rru
Abu Razin menafsirkan firman Allah SWT, iH 'i,
"Sesungguhnya mereka telah sesa," yakni mereka telatr sesat

dengan perbuatan-perbuatan lain sebelum mereka melakukan
perbuatan membunuh anak-anak mereka dan mengharamkan

rezeki yang telatr Allah anugeratrkan kepada mereka.

13989. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Sufyan, dari Al A'masy, dari Abu Razin,
tentang firman Allah Swr, 'jai{ W Affr # 'i
sampai firman-Nya, M i urn*" -rrcuaoy" adalah,

mereka telatr sesat sebelumnya.T8T

ooo

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1396) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad At
Masir (31134).
Al Bukhari dzbmAl Manaqib (3524), As-sunrthi dalamAd-Durr Al Mantsur
(3/48), dari Ibnu Abbas dan disandarkan kepada Abdu bin Hamid dalam
musnadny4 serta Al Bulchari dalam shahihnya.
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (51L396) dan As-Suyuthi datan Ad-Dun Al
Mantsur (3i48).

785

786
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*s

'J{tG *rF &S rs"r;s #'I3S rs 5i';,
,ifi <r(r\i''6tJtAUG#'6r:5

i';,i1L lj;t;',';5 -$L"e # u ilL W
O$-:,51 44.!,Ay"r3$ I 5 irrtl;

"Dan Dialah yang rnerfiadil<m lrr;burJ.lrr;burJ yerfig

b eriuniung ilon y mg tidak b eriunjrmg, p olwn kmna,
tanrrnt-tanolmolnyongbemlr;rcarrt-trJtnoltrJh.,raltnydrzaiturt

dnr. delhnf, yang sentpa (bene.rk ilan wammya) don fidak
sanut (rasany a). Mal<frrllah dfrri buahny o (y ang bermacarn

ntrtccttn itu) bild dioberkruh, dfrrr tmail<srrlahhalnya di
hmimemetikhasilnya(ilengarrdisedelcahl<anl<epadttdri,

mislcin) ; ilan i angarilah l<anu bqlebih.lebilwrr.
Sesnnggztvnya AJ;lah finak mmyul<ai otarrg ydrrgbqlebih.

lebilran."
(Qs. Al An'aam [6]: 141)

Takwil firman Allah: #3 ;Sttr {r'1A citt ft
*tfr (Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang

berjunjung dan yang tidak berjunjung)

Abu Ja'far berkata: hi adalah pemberitatruan dari Allah SWT

tentang kenikmatan dan keutamaan yang diberikan kepada merek4
sebagai peringatan bagi mereka tentang kedermawanan-Ny4 serta

sebagai pemberitahuan kepada mereka tentang apa-apa yang

dihalalkan dan yang diharamlcan, setrta bagian-bagian yang harus

diberikan kepada yaog berhak. Allah SWT me,njelaskan, *Wahai
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manusia hrhanmulatr yang menciptakan seluruh makhluk, mereka
tidak diciptakan oleh sesembahan kalian dan tidak pula oleh berhala-
berhala, # yakni: kebun-kebun, ,etfr yaitu kebun-kebun
yang dibangun tinggr oleh manusia dan #tfi '&3 varu kebun-
kebun yang tidak ditinggikan, manusia tidak bisa menumbuhkannya
dan tidak pula meninggikannya akan tetapi Allahlah yang
meninggikan dan me,numbuhkannya.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalatr:

13990. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu shalih
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawilyatr
menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu
Abbas, tentang firman Allah SWT, ,&rF bahwa
maksudnya adalah yang ditinggikan. 788

13991. Dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, *'tiil A$t'$;
getf,J #i ,&r;l "Dan Diatah yang menjaditcan

lcebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunj,ng,"
Sert4 ,gt7 batrwa maksudnya adalah kebun-kebun yang
ditinggikan oleh manusia. Lafazh *rF'&3 maksudnya
adalah buatr-buahan yang ada di darat dan di gunung.Tse

13992. Muhammad bin Husain menceritakan kepadaku, ia berkata:
Almad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia
berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-suddi,
tentang ayat, s,{a bahwa maksudnya adalah kebun-kebun,

Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (21427) dan Ibnu Athiyyah dalarr- At
Muhanar Al Wajiz (21353).
Al Mawardi dalam an-Nukat wa Al uyun (21177) dan Ibnu AI Jauzi dalan Zad
Al Masir (31134).

788

789
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Sedangkan maksud lafazh yr,:jlit adalah kebun-kebun

yang ditinggikan.Tm

13993. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Jtuaij, dari Atha Al Ktrurasani, dari Ibnu

Abbas, tentang firman Allah SWT, iL'1A Gi,l ';,
g&tf,; &3 ,i"tfi "Dan Dialah yang menjaditran

lcebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung,"
bahwa maksudnya adalatr kebun-kebun yang ditinggikan.

Sedangkan lafazh *tfr 'fij maksudnya adalatr kebun-

kebun yang tidak ditinggikan.Ter

rakwit tirman Altah: Oi_Jt frEl G# ?$li ',fif,
';31 -f,1"; u lJL};*'A # <-,glia, ei n o, hurm a,

tanamll_ynaman yang bermacant-macam buahnyo, zaitun dan

delima yang serupa [bentuk dan warnanyal dan tidak sama

[rasanyaJ. Makanlah dari buahnya [yang bermacam-macam ituJ
bila dia berbaah )

Abu Jaffar berkata: Allah SWT menjelaskan, "Allahlah yang

menciptakan pohon kurma dan tanaman-tanauran yang menghasilkan

berbagai macam buah-buahan yang bisa dimakan, biji-bijian, zaitun,

dan pohon delima. Diantaranya ada yang manis, is2tr, dan manis-

manis ilsam.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalatr:

m Al Mawardi dalam An-Nutut wa Al Uyun (2t177) dan Ibnu Athiyyah dilam Al
Muharrar Al Wajiz (21353).

"' Al Mawardi dalam An-Nutrat wa Al Uyn (21177), Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al
Mosir (31134), dan Al Baghawi dalern Ma'alim At-Tanzil (21427).
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13994. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman-Nya, ';!t (S{
"!;fi) batrwa maksudnya adalah yang serupa ketika

dipandang, akan tetapi tidak serupa ketika dirasakan.Te2

Adapun firman Allah SWT, A -6L =t'i n iJL
"Malanlah dari buahnya bila dia berbuah," maksudnya

adalah, makanlah buahnya jika telah matang.

13995. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishak

me'nceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Hammam Al
Ahwazi menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa bin

Ubaidah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin
Ka'ab, tentang firman-Nya SWT, 'rA -ftt.t# ;r llL
"Makanlah dari buahnya bila dia berbuah," bahwa

maksudnya adalah, makanlah yang matang dan niakanlatr

anggurnya.Te3

13996. Amru bin Ali menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Azabarqani menceritakan kepada kami, ia
berkata: Musa bin Ubaidah menceritakan kepada kami,

tentang firman Allah SWT, 'rS -6L -.t'i U iJL
"Makanlah dari buahnya bila dia berbuah," batrwa

maksudnya adalatr, yang matang darinya, dan buah

*ggu*yu.7eo

?' Ibnu Athilyah dalamAt Muhanar Al Wajiz (21353).
7e3 Ibnu Katsir dalam tafsirnya (6/186).
7e4 Ibnu Katsir dalam tafsinrya (6/186) dari Muhammad bin Ka'ab.
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Takwit firman Auah: ir,a: ,';_ ,ik lj6 (Dan
tunaihanlah haknya di hari memetih hasilnya)

Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang penafsiran lafazh
tersebut.

Pertama: Berpendapat bahwa itu menrpakan perintatr dari Allah
swr nntr,rk me,ngeluarkan zakat yang wajib dari buah-buahan dan
biji-bijian.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

13997. Amru bin Ali menceritakan kepada karni, ia berkata: yazid
bin Zurai menceritakan kepada kami, ia berkata: yunus

menceritakan kepada kami dari Al Hasan, tentang firnan
Allah swT, irte; t';_ i1L llf, ,Dan tunaitrantah
habtya di hari memetik hasilnya," bahwa maksudnya adalah

' . zah,at.7gs

13998. Amru menceritakan kepada karni, ia berkata: Abdusshamad
menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid bin Dirham
menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Anas
bin Malik berkata, tentang ayat, \2t1L t'; i,1L $6
"Dan tunaikanlah habtya di hari mernetik hasilnya,,, bahwa
maksudnya adalah zakatyang wajib.7e6

13999- Amru menceritakan kepada kami, ia berkata: Ma'la bin Asad
menceritakan kepada karni, ia berkata: Abdul wahid bin
Ziyad menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajiaj bin
Arthah menceritakan kepada kami dari Al Hikam, dari

Dt rbnu Abu Hatim dalam tafsinrya (5/139s) dan Al Mawardi MamAn-Nukat wa

,*';i#y(ut7El

-
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Mujahid, dari Ibnu ,Abbas tentang fir:nan Allah SWT, Iif;
ila; ,';isL "Dan tunailunlah halorya di hari memetik

hasilnya," yakni sepuluh persen dan lima persen.Te'

14000. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Hani bin

Sa'id menceritakan kepada kami dari Hajjaj, dari Muhammad

bin LIbaidllah, daxi Abdullatr bin Syadad, dari Ibnu Abbas,

tentang firman-Nya, i)G /.. ,tla |,-€2tt_ ,i,-iL Vl.s "Dan

tunaikanlah halorya di hari memetik hasilnya," yakni

sepuluh persen dan lima persen.Te8

14001. Amru bin Ali, Ibnu Waki, dan Ibnu Basysyar menceritakan

kepada kami, mereka berkata: Abdunahman menceritakan

kepada kami, ia berkata: Ibrahim bin Nafi Al Maki

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abbas, dari bapakry4

te,ntang firman-Nya, 'rrtl; 1; ik lj6 "Dan

tunaikanlah halmya di hari memetik hasilnya," "yakni

zakat-79

l4OO2. Amru menceritakan ke,pada kami, ia berkata: Abdurrahman

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Hilal

menceritakan kepada kami dari Halyan Al A'raj, dari labir

bin zaid, tentang firman Allah SwT, t'; 'isL lj(;
irla: "Dan tunaikanlah halorya di hari memetik

hasilnya," 5takni zakat.sm

7tn

E)

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1398) dan Al Qurthubi dzlam Al Jami' li
Ahlcam Al Qur' an (7 199).

Ibid.
Ibnu Al Jauzi dalam kd Al Masir (3/135) dan Al Baghawi dalzm Ma'alim At-
Taruil (21428).
Ibid.
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14003. Yakub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah

menceritakan kepada kami, ia berkata: Yunus mengabarkan

kepada kami dari Al Hasan, tentang finnan Allatr SWT,

irte; i';-,:r31- lj,(i "oan tunaikanlah halorya di hari

memetik hasilnya, " yakni sedekatr.

Kemudian ia ditanya lagi, dan ia berkata, 'Yaitu zakat dari

buah-buahan dan bij i-bij ian. "Eo 
r

14004. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata Muhammad

bin Bakar menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia

berkata: Abu Bakar bin Abdullatr mengabarkan kepadaku

dari Amru bin Sulaiman dan yang lain, dari Sa'id bin

Musayyab, ia berkata, 'Yaitu zakatyang wajib."802

14005. Yakub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu U1alyah

menceritakan kepada kami dari Abu Raja, dari Al Hasan,

tentang firman Allah SwT, ila: 7';,i3L lj(; "Dan

tunailanlah halorya di hari memetik hasilnya," yakni zakat

dari bij i-bijian dan buah-buahan. 803

14006. AI Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatr

bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muawilyah menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu

Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah SWT, lj6
irta; i';-ik- "Dan tunaikanlah habtya di hari memetik

Eot At Baghawi dzlan Mo'alim At-Taruil (2t428), Ibnu Athiyyah dalemr At
Muharrar Al Wajiz (A3$), dan Al Qurthubi dalam Al Jami' li Ahlun Al
Qur'an (7199).

'M lbid.
Eo3 lbid.
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hasilnya, " yakni zakat yang wajib, pada hari ditimbanglya

atau diketahui timbangannya. 8s

14007. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapaklru menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang finnan

Allah swr, i)a; i';- ,i1i- ljt(Je "oan tunaikanlah

habrya di hari memetik hasilnya, " bahwa maksudnya adalah,

apabila seseorang menanam tanaman, maka pada waktu

panen ia harus tahu timbangannya dan hak yang harus ia

keluarkar5 kemudian ia keluarkan satu dari setiap sepuluh

timbangan,8os selain dari segala sesuatu yang diarnbil oleh

manusia dari tangkainya.

14008. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

me,nceritakan ke,pada kami, ia berkata: Sa'id menceri.takan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah SWT, !ri6
ila: i';ik "Dan tunaikanlah halorya di hari memetik

hasilnya," yakni zakat yang diwajibkan. Telah diceritakan

kepada karni batrwa Nabi SAW memerintahkan agar tanaman

yang diairi dengan air hujan atau mata air yang mengalir,

atau diairi dengan air gerimis atau kabut yang tebal, maka

zakatnya sebanyak sepuluh persen. Sedangkan jika diairi

dengan siraman, maka zakatnya sebanyak limapersen.

Qatadatr berkata, "Ini adalah hukum bagi buah-buatran yang

telah ditimbang. Sedangkan jika buah-buatran tersebut

Ibnu Al Jatrzi dalam Zad Al Masir (3/135) dan Al Baghawi ddamMa'alim At-
TanzilQl42S).
Ibnu Abu Hatim &lam tafsirnya (5/1398).

t(x
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mencapai lima wasak, yaitu sebanding dengan tigaratns sha',

maka telah wajib untuk dikeluarkan zakafry4 hukumnya

mustahab jika memberikan bagian dari buah-buatran yang

tidak ditimbang, seberapa pun hasilnya."806

14009. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami
dari Mu'ammar, dari Qatadatr dan Thawus, tentang firman
Allah swr, \r,a; 7'; ,isL lj(j "oan tunaitrantah

halorya di hari memetikhasilnya," yakni zakat.807

14010. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Amru bin
Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim

me'ngabarkan kepada kami dari Al Haiiaj, dari Salim Al
Mal&i, dari Muhammad bin Hanifatr, telrtang firman Allatr
SwT, i)a; ii-,iklj(J2 "oa, tunaitcantah hatorya di
hari memetik hasilnya, " bahrila maksudnya adalah, pada saat- 
hasilnya drtimbang, zakatrrya dikeluarkan sebanyak sepuluh

persen atau lima persen.sot

l40l l. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hamani

menceritakan kepada kami, ia berkata: Syarik menceritakan

kepada kami dari Salim Al Mal&i, dari Muhammad bin
Hanifalt tentang firman Allah SWT, irta; t';,:r3Ll;tl;3
"Dan tunaikanlah halorya di hari memetik hasilnya," yakni

sebanyak sepuluh persen atau lima persen.8@

806

807
Ibnu Al lauzidzlamZr,d Al Masir (3/135).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsinrya (5/1398) dan Al Baghawi dalan Ma'alim At-
Tanzil (4428).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1398), Ibnu Al Jauzi dalam 7ad Al Masir
(31135), dan Al Qrthubi dalamAl Jami' li Ahkam Al Qur'an (7199).
Ibid.
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14012. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak

mengabarkan kepada kami dari Mu'ammar, dari Ibnu

Thawus, dari bapalarya, dari Qatadah, tentang firman Allalt

Swr, ila; i';-,:rk lj.,(;2 "oon tunaikanlah halotya di

hari memetik hasilnya," yakni zakat.8lo

14013. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishak

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Muawiyah

Adharir menceritakan kepada kami dari Al Hajjaj, dari Al
Hakim, dari Muqsim, dari Ibnu Abbas, telrtang firman Allatt

SwT, irrtl: i';-,rli lj(Jy"oan tunailcanlah halorya di
hari memetik hasilnya," yakni sepuluh pecien atau lima

persen.8ll

14014. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak

me,ngabarkan kepada kami dari Syuraik, dari Al Hakam bin

Utaibah, dari Ibnu Abbas, dengan lafazhyang sama.812

14015. Husain bin Farraj menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku

mendengar Abu Muadz berkata: Llbaid bin Sulaiman

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-

Dhahhak berkat4 '?ada hari ditimbansya gandum, hrrma,

dan kismis, haknya adalah dikeluarkan zakat."Er3

8r0 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1398) dan Al Baghawi ddam Ma'alim At-
Taruil(21428).

8rr Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1398) d"n Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al
Masir (31135).

'tz lbid.
tr3 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1398).
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14016. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zud berkatu

tentang finnan Allah Swr, ba; i'i-,isi lltl.j "oan

tunaikanlah halorya di hari memetik hasilnya, " yakni seluruh

apa yang berasal dari kebun itu, bahwa jika engkau

memanennya maka berikanlah haknya yaitu sepuluh

perse,n.Eto

74017. Ibnu Mutsanna menceritakan kepada karni, ia berkata:

Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata:

Syubatr menceritakan kepada kami dari Yunus bin Ubaid,

dari Al Hasan, tentang ayat, irte; i';-,i&- ljttl,'2 "oan

tunaikanlah halorya di hari memetik hasilnya," bahwa

maksudnya adalatr, keluarkanlatr zakat jika engkau telatr

me,nimbangnya.sl5

1401& Amru menceritakan kepada karri, ia berkata: Muhammad bin

Ja'far me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Syrbah

menceritakan kepada kami dari Abu Raja, ia berkata: Aku

bertanya kepada Al Hasan mengenai firrran Allah SWT,

i)a: 7';-,i3i ljitl.j "oan tunailcmlah halorya di hari

memetik hasilnya," ia menjawab, 'Yaitu zakat."8l6

14019. Ibnu Barqi menceritakan kepadaku, ia berkata: Amru bin

Abu Salamah menceritakan kepada karri, ia berkata: AIcu

bertanya kepada Zaid bin Aslam mengenai firman Allah

swr, ila; 7';-,iklj,(J2 "oan tunaikantah halorya di

hari memetik hasilnya, " apakah ia dikeluarkan zakatnya

ttn rbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1400).
tt5 Ibnu Al Jauzi dalam ?,ad Al Masir (5t135) dan Al Baghawi da/ran Ma'alim At-

Taruil (21428).
tt6 lbid.
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sepuluh persen? Ia mer{awab, 'Ya!" Aku pun kembali

bertany4 "Apakah ini dari bapaknru?" Ia menjawab, "Dari

bapaklru ilsn sslainnya."sl7

Kedua: Berpendapat bahwa maksudnya adalah hak yang

diwajibkan pada harta bagi pemilik harta selain zakat.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

14020. Amru bin Ali me,lrceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul

Wahab menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad

bin Ja'far me,nceritakan kepada kami dari bapaknya tentang

firman Allah swr, \la; ,';_ i3, lj6 "Dan

tunaikanlah habtya di hari memetik hasilnya," bahwa

maksudnya adalah sesuatu selain hak yang telah diwajibkan.

Dia mengatakan di dalam kitabnya dari Ali bin Husain.8rs

l4}2l. Amru me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Malik
menceritakan kepada kami dari Atha, telrtang firman Allah
SwT, i':e; ,;-,&lj,t|,j "oan tunaitantah hatorya di
hari memetik hasilnya," yakni segenggam -akarrtt.8le

14022. Ibnu Waki me,nceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Balcar me,nceritakan kepada kami dari Ibnu

Juraij, dari Athq tentang firman Allah SWT, t';-i3L136
\rta; "Dan tunaikanlah halorya di hari memetik

if ] m* Abu Hatim dalam tafsimya (5/1400).

lll A"l Qurthubi dzlamAl Jami'ti-Aitcam At Qur'an (7lgg).t" Ibnri Abu Hatim dalam tafsimya (stB;h dan Al Qurthubi d^lam Al Jami' li
Ahkam Al Qur'an (7199').
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hasilnya," yakni bagtan dari anggur, kurma, dan blji-
bijian.s2o

14023. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami dari Ibnu

Juraij, aku bertanya kepada Atha, "Bagaimana pendapatnu

tentang buah-buatran yang telah dipanen?" Ia menjawab,

"Engkau hanrs memberi bagian darinya."82l Ia luga berkat4

'Dari setiap apa yang telah engkau panen maka engkau hanrs

memberikan haknya pada saat panen, baik benrpa kurma,

biji-bijian, buah-buatran, buah yang masih hijau atau yang

beruas?" Aku bertanya lagi kepada Atha, "Apakah semua itu
diwajibkan bagi manusia?" Ia menjawab, 'Ya!" Ia kerrudian

membaca, ila; t;,-iklj(I2 "oan tunaitrantah hatotya

di hari tnemetik hasilnya." Aku kembali bertanya, "Apakatr

ada kete,lrfuan waktu?" Ia berkata, '"Tidak."

14024. Al Mutsanna me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak

mengabarkan kepada kami dari Abdul Malik, dari Atha,

te,ntang firnan Allah SwT, ila; ,';- i3L lj6 "Dan

tunaikanlah habtya di hari memetik hasilnya," bahwa

maksudnya adalah me,mberikan sesuatu dari hasil panennya

pada hari itu jika itu mudah bagnyq dan bukan bagian dari

zakat.E22

Ibid.
Abdurrazzak dalam Al Mushannaf (41142,143) dan Ibnu Athiyyah dalan Al
Muhanar Al Wajiz (21353').

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511397) dan Ibnu Al Jauzi dalam fud Al
Masir (31135).

t20

E2l
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14025. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa bin

Yunus menceritakan kepada kami dari Abdul Malik, dari

Atha, tentang firman Allah SwT, ila: ;';-,iiL lj;t;i
"Dan tunaitranlah halcltya di hari memetik hasilnya," yaitu

bukan bagtan dari zakat akan tetapi merrberi makan pada

waktu itu dari hasil panerurya.823

14026. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Al Ala bin Musalryab, dari

Hammad, tentang firman Allah SWT, ,';- )6' lj(;
ila; "Dan tunailcanlah habtya di hari memetik

hasilnya," bahwa maksudnya adalah, mereka memberikan

kurma yang matang.s2a

14027. Ibnu Hamid dan Ibnu Waki menceritakan kepada [ami,

mereka berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari

Mansur, dari Mujahid, tentang firman Allah SWT, ^ lj(;
ila; ;;,& "Dan tunaikanlah habtya di hari memetik

hasilnya," bahwa maksudnya adalalL jika ada orang miskin

yang datang kepadamu maka kamu me'rnberikan hasilnya

kepada mereka Jika engkau telatr mengeringkannya

kemudian menimbangnya maka berikanlah kepada mereka

hasil timbangan tersebut. Jika engkau telah mengetatrui hasil

timbangannya, pisatrkanlatr zakafrya. Jika engkau memanen

kurma maka engfuu pisalrkan untuk mereka, dan jika engkau

telatr menimbansya maka berikan hasil timbangan tersebut

t23

821
Ibid.
Ibnu Abu Hatim dalam tafsinrya (5/1398), Ibnu Katsir dalam tafsirnya (6/186),

dari Muhammad bin Ka'ab, dan Al Baghawi ddanMa'alim At-Tanzil (21428).
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kepada mereka. Jika engkau telah tatru hasil timbangannya,

pisahkanlah untuk zakatrrya .82s

14028. Ibnu Walci menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir
menceritakan kepada kami dari Laits, dari Mujatrid, tentang

firman Allah SwT, ila; ,'; ,iL lj6 ,Dan

tunaikanlah halorya di hari memetik hasilnya," yaitu selain

zakat.826

14029. Ibnu Humaid menceritakan kepada kfini, ia berkata: Hakam
me'nceritakan kepada kami dari Amru, dari Manshur, dari
Mujatrid, tentang firman Allah SW'T, ila: t';|r1Llll:,i
"Dan tunaikanlah haknya di hai memetik hasilnya," yakni

merrberikan kepada yang merninta pada saat panen. Apabila
telatr dilumuri dengan lumpur hendaknya memberi kepada

mereka. Apabila dibawa untuk disimpan (ditimbun)
hendaknya mernberi makan kepada mereka. Apabila
dikeluarkan bijinya hendaknya memberi makan darinya.

Apabila telah selesai dan sudah diketahui timbangannya
maka hendakrya memisalrkan zakatnya.

Ia berkata, "Tentang kurma, jika sedang memetiknya maka
memberi makan dengan buatr-buatran atau anggur. Ketika
menimbang maka memberi makan berupa kurma. Apabila
semua telatr usai maka memisahkan zakatrya."E27

14030. Amru bin Ali dan Muhammad bin Basysyar menceritakan

kepada kami, mereka berkata: Abdurratrman menceritakan

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1398) dan AI Qurthubi dalan Al Jami' ri
Ahkam Al Qur'an (7ll0f.).
Mujahid dalam tafsirnya (329) dan Sufyan Ats-Tsauri dalam tafsirnya (lO9).
Ibnu Abu Syaibah dalamAl Mushannaf (21407, t0477).

825

t26

827
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kepada karni, ia berkata: Suffan menceritakan kepada kami

dari Mansur, dari Mujahid, tentang firman Allah SWT, ljfi
irrtl;- i';-,33L "Dan tunaikanlah halorya di hari memetik

hasilnya," bahwa maksudnya adalah, ketika memanen maka

infakkanlah hasilnya. Ketika kurma telah dipetik maka

hendaknya memberi makan berupa buatr anggur. Ketika telah

menimbangnya maka mengeluarkan zakatnya. E2E

14031. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Ibnu Abu Najih,

dari Mujahid, bahwa ketika memanen, ketika mengeluarkan

brjinya, dan ketika memetik, hendaknya menginfakkan

kepada mereka sebagian darinya" dan jika telah

menimbangnya maka hendaknya memisahkan zakafrya.&ze

14032. De,rnikian juga dari Suffan, dari Mujatrid, dengan lafazh
yang sama, hanya saja ia berkat4 "Selain dari zakat."-'

14033. Amru bin Ali menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya

bin Said me,nceritakan kepada kami dari Suffan, dari Ibnu

Abu Najih, dari Mujatrid, tentang firman Allah SWT, lj6
ila: 6,iL "Dan tunaikanlah halotya di hari memetik

hasilnya," ia berkata, 'Maksudnya adalah sesuatu selain

zakat ketika panen dan menjual, jika memanen den mernetik

hasilnya."E3o

14034. Muhammad bin Artru me,lrceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim me,nceritakan kepada kami dari Is4 dari Ibnu

Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (21178) dan Al Qurthubi dalam Al
Jami' li Ahkam Al Qar'an (7/100).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1398) dan Al Mawardi dalamAn-Nulrat wa
Al Uyun (2/178).
Mujahid dalam tafsimya (329) dan Su$nn Ats-Tsauri dalam tafsirnya (109).

82E
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,dbu Najih, te,ntang firman Allah SWT, t';- iiL V6
ila; "Dan tunaikanlah habtya di hari memetik

hasilnya," ia berkata, "Wajib ketika dipetik."83l

14035. Ibnu Al Mutsanna menceritakan ke,pada kami, ia berkata:

Mtrhammad bin Ja'far menceritakan kepada karni, ia berkata:

Syubah menceritakan kepada kami dari Manshur, dari

Mujatrid, tentang ayat, irra; ,'; ik lj,(3 "Oan

tunaikanlah halotya di hari memetik hasilnya," yakni jika

telatr memanen dan ketika memasukkarmya ke Baidar832

maka memberi makan. Ketika mengeluarkan bijinya

hendaknya merrberi makan darinya.833

14036. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Yaman me,nceritakan kepada kami dari Su$an, dari Asy'ats,

dari Ibnu lJmar, ia berkata, 'Merrberi makan orang miskin
. selain yang sepuluh persen atau lima persen."E34

14037. Diriwayatkan dari Suffan, dari Mansur, dari Mujahid, ia
berkata, "segenggam makanan ketika panen."835

14038. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Hafsh

me,nceritakan kepada kami dari Asy'ats, dari Ibnu Sirin, ia

berkata, 'Mereka memberi makan oftrng-omng yang

membutuhkannya."t36

8t' Ibid.82 Teryat rmtuk mengeluarkan biji dengan cara diinjak.
t33 Ibnu Athilryah ddamAl Muhanar Al Wajiz (21353).t3' Al Mawardi dalamAn-Nukat wa At Uytn (21178) dao Al Qurthubi Al Jami' li

Ahkant Al Qur'an (7199,10o).
t35 Al Qurthubi ddamAl Jami' ti Ahkam Al Qur'an (7ll(/l).
86 fbnu Abu Hatim dalamtafsirnya (511397).
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14039. Abu Kuraib menceritakan kepada karni, ia berkata: Ibnu

Yaman menceritakan kepada kami dari Suffan, dari

Hammad, dari Ibratrim, ia berkat4 "Sebanyak seikat

runput."E37

14040. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya

bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Suffan, dari

Hammad, dari Ibrahim, iaberkata, "Memberi sebanyak seikat

rumput.'f38

l4}4l. Amru bin Ali menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya

bin Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad

menceritakan kepada kami dari Ibrahim, te,lrtang firman

Allah swr, 7':a: i'; |rJL lj6 "Dan tunailanlah

halorya di hari memetik hasilnya," yakni sebanyak seikat

rumput (Yahya meletakkan ibu jarinya di ruas' jari

telunjuknya).83e

14042. Ibnu Waki me,lrceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Hamma{ dari

Ibrahim, iaberkata, "sebanyak seikat rumput ."m

14043. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kard dari Israil, dari Jabir, dari Abu

Jafar, dari Suffan, dari Hammad, dari lbrahim, ia berkata,

'Mernberi sebanyak seikat rumput."ul

t37 Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil (21428) dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya
(6/r88).,r, Ibid.

'3e lbid.* Ibid.
&1r lbid-
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140M. Amru bin Ali menceritakan kepada kami, ia berkata: Katsir
bin Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata: Jafar bin
Barqan menceritakan kepada kami dari Yazidbin Al Asham,

ia berkat4 "Apabila seseorang telah memane,lr kurma maka

ia datang dengan membawa tandan kurma, kemudian

me,nggantungnya di samping masjid. Lalu si miskin datang

dan memukulnya dengan tongkat, dan jika berjatuhan maka

ia memakannya. Suatu ketika Rasulullatr SAW hendak

masuk masjid bersama Hasan dan Husain, lalu mereka

mendapati kurma, dan salatr seorang cucu Rasulullatr SAW
memakannya. Rasulullatr SAW pun langsung mengeluarkan

dari mulutnya, sebab Rasulullatr SAW dan ahli bait tidak
memakan harta sedekah, sesuai dengan fimran Allah SIVT,

ila; i;,- ,L1L lj(y'oan tunaikantah habtya di hari
memetik hasilnya'."u2

l4}4i. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Khalid bin
Hayyan menceritakan kepada kami dari Ja'far bin Barqan,

dari Maimun bin Mahran dan Yazid bin Al Asham, mereka

berkat4 'Dahulu apabila penduduk Madinah telah panen,

maka mereka datang dengan membawa tandan hrrm4 lalu
meletakkannya di masjid. Kemudian peminta-minta

memukulnya dengan tongkat, maka tandan itu pun jatnh.

Sebagaimana firman Allah SWT, ila; ,;,-,ilL lj(;
'Dan tunaikanlah halotya di hari memetikhasilnya'.'il3

14046. Ali bin Sahl menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin
Abu Zarqa menceritakan kepada kard dari Ja'far, dari Yazid

Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (A428), As-Suyuthi dale'q Ad-Durr Al
Mantsur (3149), dan disandarkan kepada AM bin Hurnaid.
Ibid-

u2

E/t3
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dan Maimun, tentang firman Allah SWT, i';- 'i3L lj6L
;>l4L "Dan tunaikanlah halorya di hai memetik

hasilnya," mereka berkata, "Apabila ada seseorang yang

panen kurma maka mereka datang dengan mernbawa tandan,

kemudian meletakkannya di samping masjid. Lalu si miskin

mendatanginya dan memukulnya dengan tongkat, kemudian

ia memakan kurma yang berjatutr?r'."w

L4047. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Llbaidilatl

menceritakan kepada kami dari Abu Ja'far Ar-Razi, dari Rabi

bin Anas, tentang firman Allah SWT, 7'; ,i1L $(,
ila; "Dan tunaikanlah habtya di hari memetik

hasilnya," yalrri merretik t ogk"i.*t

14048. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhamnad bin Tsauri me,lrceritakan kepada kami

dari Malnar, dari Abdul Karim Al fazari, dari Mujahid, ia

berkat4 'Mereka meletakkan tandan di masjid ketika panen,

kemudian orirng-orang yang lemah memakannya"

14049. Diriwayatkan dari Ma'mar, ia berkata: Mujahid berkata'

te'ntang firman Allah swr, ir'a; ;;- & lj(i2 "oan

tunaikanlah habtya di hari memetik hasihqta," 1lal<rri

memberi makan ketika memanen.s6

14050. Al Mutsanna me,lrceritakan kepadaktr, ia berkata: Al

Harnmani me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Syarik

menceritakan kepada kami dari Salim dari Sa'id bin Jabir,

As-Suyuthi dalam Ad-Dun Al Mantsur (3149), dan disandarkan kepada Abd bin
Humaid.
Al Bagbawi dalam Ma'alim At-Tanzil (21428) dan Ibnu Athiyyah d^l^m Al
Muhanar Al Wajiz (21353).

Abdnnazzak ddam tafsirnya (2167\.

t11

845

84
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tentang firman Allah swr, Zla; ,';-,ik llt|.j "oan
tunaikanlah halmya di hari memetik hasilnya," yakni seikat

rumput dan apa yang ada di tangkainya.eT

14051. Diriwayatkan dari Salim, dari Sa'id, tentang firman Allatr

swr, irta; i';-|,SL lj(i2 'oan tunaikanlah halorya di
hari memetik hasilnya," yakni memberi makan.8a8

14052. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak

mengabarkan kepada kami dari S)ruraik, dari Salim, dari

Sa'id, tentang firman Allah SWT, ila; ,';i;, V(;
"Dan tunaikanlah halarya di hari memetik hasilnya," bahwa

maksudnya adalah sebelum zakat diberikan kepada orang

miskin yaitu segenggam makanan atau seikat rumput untuk

hewannya.ee

14053.. Amru bin Ali menceritakan kepada karri, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada karni, ia berkata: Muhammad

bin Rafa'ah menceritakan kepada karni dari Muhammad bin

Ka'ab, tentang firman Allatr SWT, \rra; ,'; ik lj6
"Dan tunaikanlah halorya di hari memetik hasilnya," yatad

baik yang sedikit maupun yang banyak.8so

14054. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

.lrbdrtrrazzak mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Uyainatr mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abu Najih,

dari Mujahid, tentang firman Allah SWT, 1'L,ik lj(t

*' Iboo Katsir dalam tafsimya (6/189).*' Ibid.*' Al Bagbawi dalan Ma'alim At-Tanzil (2111428).
850 Kani belum mendapati atsar dengan lafazh ini, tetapi lihatlah pendapat tentang

atsar ini dalam kitab Al Bahr Al Muhithk^ryt Abu Ha1ryan
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i)1;"Oan tunaikanlah halorya di hari memetik hasilnya,"

yakni ketika menanam memberikan segenggam makanan dan

apabila memanen memberikan segenggam makanan. Setelatr

itu diikuti de,ngan panen-panen selanjutnya. ss'

Ketiga: Berpendapat batrwa itu adalah sesuatu yang

diperintalrkan oleh Allatr SWT, sebelum diwajibkannya zakat yarg
ditentukan. Tetapi kemudian dihapus dengan syariat z*at,maka tidak

ada kewajiban me,ngeluarkan sedekah dari tanarnan, kecuali zakat

yang diwajikan oleh Allah SWT.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

14055. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Muawiyah menceritalcan kepada kami dari Haliaj, dari Al
Hakam, dari Muqasim, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Ayat ini
dihapus dengan zakatsepuluh persen dan lima petrs€,!r."8s2

14056. Ibnu Waki me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Hafsh

menceritakan kepada kami dari Haliaj, dari Al Hakam, dari

Ibnu Abbas, ia berkata, "Ayat ini dihapus dengan sepuluh

persen dan lima petrs€n."853

14057. Diriwayatkan dari Hajjaj, dari Salim, dari Ibnu Al
Hanafiyyah, ia berkata, "A)nat ini telah dihapus sepersepuluh

dan seperlimanya."ss4

Abdurrazzak dalam tafsirnya (2'/67) dtt Abdurrazzak dalam Al Mushannaf
(4n44).
Ibnu Al Jauzi dalam fud Al Masir (31135) dan Al Baghawi dzlamMa'alim Ab
Tanzil (21a28).
Ibid.
rbid.

t5t

t52
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14058. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin
Adam menceritakan kepada kami dari Syari( dari Salim,

dari Sa'id bin Jabir, ia berkata, "Ini disyariatkan sebelum ada

syariat zakat, dan ketika ayat tentangzakat telatr turur maka

ia terhapus, mereka pun me,mberi sebanyak seikat

rumput."85s

14059. Ibnu Hamid dan Ibnu Waki menceritakan kepada kami,

mereka berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari

Mughiratr, dari Syabak, dari Ibrahim, telrtang firman Allah
swT, irrtl; i';|rSLlltl.'3 "oon tunaikanlah habtya di
hari memetik hasilnya," ia berkata, 'Mereka melakukan itu
sampai disyariatkannya zakat sepuluh persen dan lima
persen. Ketika zakat disyariatkan, mereka

meninggalkannya."Es6

14060. Amru bin Ali menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, ia
berkata: Su&an menceritakan kepada kami dari Mughiratr,

dari Syabak, dari Ibratrim, tentang firman Allah SWT, lllT:
ila; ;;-& "Dan tunaikanlah habtya di hari memetik

hasilnya," ia berkata, "Ayat ini telah dihapus dengan syariat

sepersepuluh dan seperlimanya."s5T

14061. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Yatrya

me,nceritakan kepada kami dari Suffan, dari Mughiratr, dari

Ibralrim, tentang firman Allah SWT, ir,a; t'i-i1L$6
"Dan tunaikanlah halorya di hari memetik hasilnya," ia

ill I Baghawi dalan Ma'alim At-Taruit (2t428).

lli ru pfa-warai dzlam An-Nutrat wa Al Uytn (21178).t" Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1398) dan Al Mawardi dalern An-Nukat wa
Al Uyn (anq.
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berkata, "Ayat ini telah dihapus dengan ayat sepersepuluh

dan seperlimanya."ss8

14062. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Yaman menceritakan kepada kami dari Suffan, dari

Mughiratr, dari Syabak, dari Ibrahim, ia berkata, "Ayat ini

telah dihapus sepersepuluh dan seperlimanya."sse

14063. Diriwayatkan dari Suffan, dari Yunus dari Al Hasan, ia

berkat4 "Ayat ini telah dihapus dengan ayat zakat.'a@

14064. Diriwayatkan dari Su$an, dari As-Suddi, ia berkata, "Syariat

zakattelah menghapus ayat, irrtl; ii-,isi lj(J3 'oan

tunaikanlah halorya di hari memetik hasilnya'.'E6r

14065. Yakub me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mughirah

mengabarkan kepada kami,n dari Syabak, -dari Ibrahim,

tentang fimran Allah SwT, irt:; i';-,i1i "Hatiotya di
hari memetik hasilnya," ia berkata, *Ini adalatt surah

Makiryatr yang telatr dihapus dengan syariat sebanyak

seperse,puluh dan seperlimanya." Syabak lalu bertany4 'Dari
siapa?" Ia meqiawab, "Dari para ulama."862

14066. Diriwayatkan dari Su$an, dari Mughirah, dari Syabak, dari

Ibrahim, ia berkata" "Ayat ini telah dihapus dengan syariat

sebanyak sepersepulutr dan seperlimanya."E63

Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1398).
Ibid.
Ibid.
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14067. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,

ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

tentang firman Allah SwT, a)4L i'; ,isL uHalaya d.i

hari mernetik hasilnya," bahwa jika telatr datang kepada

mereka wakfu panen, maka mereka me,lnberi makan darinya.

Kemudian Allah SWT menghapusnya dengan syariat zakat,

bahwa dari setiap hasil bumi yaitu sebanyak sepersepultrh

atau seperlima.8fl

14068. Ibnu Waki menceritakan ke'pada kami, ia berkata: AMul A'la

menceritalcan kepada kami dari Yunus, dari Al Hasan, ia

berkatq 'Mereka memberi sebagian kecil kepada kerabat

mereka dari kalangan musyrik."865

14069. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris

- menceritakan kepada kami dari bapaknfra, dari Athilryah,

tentang firman Allah SWT, a'-l1L ii isL, "Habtya di

hari memetik hasilnya," ia berkata, *Ayat ini telah dihapus

dengan syariat sebanyak sebanyak sepersepuluh atau

se,perlima. Dahulu, setiap kali panen mereka mernberikan

sesuafu darinya.'il66

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling benar menurutku

adalah yang me,ngatakan bahwa itu adatatl kewajiban yang diwajibkan

oleh Allatr SWT atas makanan dan buah-buatran yang mereka miliki,

yang mereka dapatkan dari tanaman mereka. Kemudian Allah SWT

Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (5/1398) dan Ibnu Athiy)'ah dzlam Al
Muharrar Al Wajiz (21353).

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1398).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1398) dan Ibnu AthiyJnh dahm Al
Muhanar Al Wajiz (21353).

tal

865

E66
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menghapusnya de,ngan kewajiban zakat sebanyak se,puluh persen atau

lima persen. Menunrt ijma, zakat tanaman hanya diambil setelah

dikeluarkan bijinya, dibersihkan, dan dijernur. Sedangkan sedekatr

kurma tidak diarnbil kecuali jika telah kering.

Firman Allah SWT, a)lL 7'i-,i3i "Habtya di hari memetik

hasilnya," mengabarkan bahwa Dia me,merintahkan untuk

memberikan haknya pada saat memanennya, pada saat dipetik biji-
bijian tentunya masih di dalam kulihya sedangkan buatr-buatran baik

itu benrpa kurma atau anggur yang tidak jelas kapan keringnya,

sedekah biji-bijian diambil ketika sudah dikeluarkan brjinyq
dibersihkan dan dikeringkan dan telah ditimbong, sedangkan kumra

dikeluarkan zakatrya setelah dapat ditentukan keringnya dan berat

timbanganny4 sedangkan apa-apa yang diberikan kepada fhkir miskin

pada waktu panen tidak termasuk zakat yang diwajibkan.

Apabila ada yang berkatq "Apa yang me,mbuatnru mefi'gingkari

batrwa itu addah kewajiban dari Allah SWT bagi harta selain dari

zakat?"

Dikatakan: Itu karena hal tersebut tidak lepas dari hukum wajib

atau sunah. Jika saja itu mertrpakan sebuah kewajiban, maka

seharusnya melalui jalan sedekatr yang bersifat wajib, sehingga

apabila seseorang melalaikannya berarti ia telatr berbuat dosa kepada

Allah SWT dan menyelisihi perintah-Nya. Dengan tegaknya hujjatr

batrwa tidak ada kewajiban dari Allatr SWT di dalam harta selain

zakat, maka jika ada kewajiban yang lain selain zakat benrpa infak,

berarti orang-orang yang menghanrskan inlhk harus mendatangkan

dalil yang menunjukkan bahwa hal itu tidak demikian.

Atau jika itu adalah sunah, maka seharusnya pemilik hasil

tanaman memiliki hak dalam memberikan harta tersebut, dan bagi
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yang berpe,ndapat demikian

menjawab orang-orang yang

tersebut.

harus mendatangkan dalil untuk

berpe,ndapat tentang wajibnya hal

Adapun jika saat ini tidak diboletrkan mengeluarkan sedekatr

yang bersifat wajib selain zal<at, maka secara tidak langsung dapat

diketatrui bahwa ayat tersebut telah dihapus.

Dalil yang me,ngua&an be,narnya pe,ndapat kami adalah fimran-

Nya, i)* ii- ,i1i lji({-e "oan tunaikanlah haQtya di hari

memetik hasilnya," dengan firman-Nya, 44 { ,i4LY3} {3
Gl5l"Janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah

tidak menyulrai orang yang berlebih-lebihan." Telah diketahui bahwa

sebagian hukum Allah adalah mewajibkan ke,pada hamba-Nya

mengeluarkan zakat yang telah dite,ntukan waktu dan ulurannya dan

jika yang berhak mengambilnya adalah pemimpin merek4 maka apa

makspd larangan Allah kepada pemilik harta unhrk berlebih-lebihan

dalam me,mberikan hartanya sedangkan pengambilannlxa secara

paksq dan hanya mengambil apa yang telah diwajibkan Allah SWT

dalarn harta tersebut?

Apabila ada yang menyangka bahwa larangan itu ditujukan

kepada pe,mimpin agar tidak melampaui batas dalam me'ngambil harta

pemiliknya dari batas yagg dibolehkan, maka sesunggubnya akhir ayat

OiA 44{ lZfS}{j "Jorgontah tramu bertebih-tebihan.

Sesungguhnya Allah tidak menytlrai orang yang berlebih-lebihan," di'
athaf-kmkepada tafazh sebelumnya, yaitu, irt*- ,';- fuL V6
"Dan tunailanlah habtya di hari memetik hasilnya."

Apabila yang dilarang untuk berlebih-lebihan itu adalatt

perrimpin, maka yang diwajibkan untuk menrberi adalah yang

dilarang unhrk berlebih-lebihan, yaitu pemimpin. Perkataan ini keluar
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dari pendapat-pendapat atrli tafsir, dan bertentangan dexrgan maksud
ayat tersebut. Itu cukup untuk menunjukkan kesalahannya.

Jika ada yang berkatq "Apa yang engkau ingkari bahwa makna
ayat ila: i';- ,ik ljitl,j ,,oan tunaikanlah hatorya di hari
memetik hasilnya," adalah, "Berikanlah pada waktu ditimbang, bukan
saat dipotong atau dipetik"

Riwayat-riwayat yang menjelaskan demikian adalatr:

14070. Yakub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata:

Husyaim menceritakan kepada karni, ia berkata: Juwaibir
mengabarkan kepada kami daxi Adh-Dhahhsk, tentang

firman Allah Swr, irta; ,;_ i3L lj(; "Da;
tunaikanlah habtya di hari memetik hasilnya,,, yakni pada

hari ketika ditimbang.E6T

14071. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkatar.Amru
bin Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim
mengabarkan kepada kami dari Hajjaj, dari Salim Al Maktd,
dari Muhammad bin Hanafiyah, tentang firman Allah SWT,

irte;- ii-,iiL lltl,j "oan tunaikantah hatotya di hari
memetik hasilnya," yatari pada hari ketika ditimbrng,
sebanyak sepuluh persen atau lima persen.E6E

serta riwayat-riwayat lain yang telah disebutkan dari mereka
sebelumnya.

Ada yang berkata" 'Trari ketika ditimbang berbeda dengan hari
ketika dipanen."

Ibnu Al latzi dzlanhd Al Masir (3/135).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1398)
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Dua pendapat di atas tidak lepas dari dua kemungkinan berikut
ini:

Pertama: Mereka maksudkan dengan it:a;J'!anen", yang

maknanya adalah ketika ditimbang. Akan tetapi hal itu tidak masuk

dalam percakapan orang-orang Arab, sebab latazh i|.*6J dahm
percakapan mereka malananya adalah ketika dipotong dan dipetik,
btrkan ketika ditimbang.

Kedua: Mereka menafsirkan firman Allah SWT, ,i1L Vif)
ila; '^'3- "Do, tunaikanlah halotya di hari memetik hasilnya,,,

dengan memaknai, "Berikanlah haknya ketika engkau telatr

memetiknya jika engkau telatr menimbangnya," dan itu bertentangan

dengan ayat yang diturunkan, sebab perintah zhahirnya adalatr

menrberikan haknya pada saat pffifl, bukan setelah waktu pilfl,
sehingga tidak ada bedanya dengan yang menyatakan bahwa yang

dimaksud dengan firman Allah SWT, irta; ,';_,iklj(j,,oon
tunailranlah halotya di hari memetik hasilnya," yaitu sebelum tiba
waktu pilil, kare, ra keduanya bertentangan dengan zhahir ayat.

Takwil firman AIIah: O$r:51 4'{ )AL"Y|} Sj
( ilanganlah kamu berlebih-lebihan! sesungguhnya Allah tidak
menyukai orang yang berlebih-tebihan t )

Abu Jarfar berkata: Para atrli tafsir berbeda pendapat tentang
makna berlebih-lebihan yang dilarang oleh Allah SWT dalam ayat
tersebut, dan siapa yang dilarang melakukannya?

Pertama: Berpendapat bahwa yang dilarang melakukannya
adalah pemilik kunna, tanaman, dan buatr-buahan. sementara itu,
berlebih-lebihan yang dilarang dalam ayat ini adalah melampaui batas
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yang ditentukan dalam memberikan hartq sampai di luar kemarnpuan
pemiliknya.

Mereka yang berpendapat dernikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

14072. Amru bin Ali menceritakan kepada kami, ia berkata: Al
Mu'tamar bin Sulaiman menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ashim menceritakan kepada kami dari Abu Alilyatr,
,tsFE finnan Allah swr, {3;tC ,i_,i;\}t;

Ij23"Dan tunaikanlah harorya di hai memetik hasirnya
dor'iongonlah lwmu berlebih-lebihan,,, ia berkata, .Dahulu

para sahabat memberikan sesuafu selain zakat. secara
berlebihan, maka Allatr SWT berfirman, y Zftjra *;
qrlS 44 ,Jangantah kamu bertebih_tebihan.
s*ungguhnya Ailah tidak menytkai orang yang berrebih-
lebihan'."86e

14073. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: AI Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Mu'tamar bin
sulaim4 menceritakan kepada kami dari Ashim Al Ahwal
dari Abu Aliyyalu tentang firman Allah SWT, ti_,ikA6

irra- "Dan tunaikanlah hatotya di hai memetik
hasilnya," ia berkatq '?ada saat panen mereka mernberikan
harta selain zakat, ke,mudian berlombaJomba dan berlebih-
lebihan dalam mernberi, Trk" Allatr swr berfirman, {j
Q'r:,51 +1! ,UtY|$ ,Jangantah 

kamu bertebih_

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (s/l3gg),Al Mawardi dalanAn-Nukat wa Alu.yn Qll78), Ibnu Athiyyah aataan iiuhanar ar wajiz lz}sll,dan IbnuAl Jatrzi dalam hd Al Masir (3 / t36).



SwahilArlaam

lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang

b erl ebih-l ebihan' .' 
E7 o

14074. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Mu'tamar bin

Sulaiman menceritakan kepada kami dari Ashim Al Ahwal

dari Abu Alilyatr, tentang firman Allah SWT, ;';'!.klj't;"
i)a; "Dan tunaikanlah habtya di hari memetik

hasilnya," ia berkatq '?ada saat panen mereka memberikan

harta selain zil<at, secara berlebihqn, maka Allah SWT

berfirnan, e$# 44 { ,fAy'Y}rri $3 'langantah

lramu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyulcai

orang yang bertebih-lebihan' ."87 
|

14075. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

- kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkatq "A5xat ini diturunkan

berkaitan de,ngan Tsabit bin Qais bin Syarnas, saat ia datang

waktu memanen kurma, ia berkatq 'Tidak seofiulg pun yang

datang pada hari ini kecuali aku akan memberinya makan'. Ia

pun mernberi makan sampai tiba waktu sore, sehingga tidak

ada buatr yang tersisa qrtuknya. Allah SWT lalu berfirman,

es$ 4{ 'Uf3}{3 'lorsontah tcamu bertebih-

lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukni orang yang

berlebih-l ebihan'.' 87 2

Ibid.
rbid.
Al Mawardi dalam An-Nulcat wa Al Uyun (21178), Al Baghawi dalam Ma'alim
At-Tanzit (2t428),Ibnu Athilryah dalam Al Muhanar Al Wajiz (21354), d^n

Ibnu Al lavzidalamtud Al Masir (3/136).
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14076. Ibnu Waki m€,nceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Bakr menceritakan kepada kami dari Ibnu

Juraij, ia berk4ta: Aku bertanya kepada Atha tentang firman

Allah SWT, 'Yirrf SS "hnsonlah lamu berlebih-lebihan,"

aku berkatao "Jangan berlebih-lebihan dalam memberikan

yang didapatkan saat pane,n, atau dalam segala sesuatu?" Ia

lalu berkata" '"Te,lrtu Allah melarang perbuatan berlebih-

lebihan dalam segala sesuatu." Sesaat kernudian aku kembali

kepadanya dan bertanya lagi, "Apa maksud firman-Nya, ij
d"A +4{ 4Y}} 'Jansantah tramu bertebih-

lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyirai orang yang

berlebih-lebihan'?" Ia berkat4 "Allatr SWT melarang

perbuatan berlebih-lebihan dalam segala sesuatu. Ia lalu
menrbac4 W-{3 jr::t- { 'ttere*a tidak bertebihan, dan

tidak (pula) kikir." (Qs.Al Furqaan l25f:67)s73

14077. Amru bin Ali me,lrceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
bin Harun me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan bin
Al Husain mengabarkan kepada kami dari Abu Bisyr, ia

berkata, 'Manusia me,ngerumuni Iyasy bin Muawiyatr di
Kufatr, mereka bertanya, 'Apa itu sikap berlebih-lebihan?' Ia

menjawab, 'Segala sesuatu yang menyelisihi perintah Allah
SWT adalatr sikap berlebih-lebihan'."87a

14078. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, ia
berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,

ia berkata: Asbath me,nceritakan kepada kami dari As-Suddi,

tentang firman Allah SWT, f|A {i "Janganlah lcamu

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511399).
As-Suyuthi dalarnAd-Dun Al Mantsur (3/50), dan disandarkan kepada Abu As-
Srikh.
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berlebih-lebihan," yakni janganlatr memberikan harta kalian

sehingga kalian menjadi fakir.87s

Kedua: Berpendapat batrwa sikap berlebih-lebihan yang dilarang

Allah SWT dalam ayat tersebut adalatr menahan sedekah dan

menahan yang diwajibkan kepada pemilik harta untuk diberikan

kepada orang-orang yang berhak, sebagaimana fimran-Ny4 lj6
ila; ,';- & "Dan tunaitranlah halotya di hari memetik

hasilnya."

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

14079. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Balc menceritakan kepada kami dari Ibnu

Juraij, ia berkata: Abu Bakar bin Abdullah mengabarkan

kepada kard dari Amru bin Salim dan selainny4 dari Sa'id

.bin Mus ayyab, tentang firman Allah SWT, Y;rj 73

"Janganlah kamu berlebih'lebihan," ia berkat4 "Maksudnya

adalah, janganlah kalian menahan sedekalr, sebab itu berarti

kalian telah berbuat maksiat."876

14080. Amru bin Ali menceritakan kepada kami, ia berkata:

Mtrhammad bn Az'Zabarqani menceritakan kepada kami, ia

berkata: Musa bin Ubaidatr menceritakan kepada kami dari

Muhammad bin Ka'ab, tentang firman Allah SWT, "Y3j73

qF 4A'{ ,Ay"Jangonlah pamu berlebih-lebihan.

Sesungguhnya Allah tidak menytltai orang yang berlebih'

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511399\ dan Al Baghawi ddam Ma'alim At-
Tamil(21428).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (51t399), Al Mawardi daten An-Nukat wa Al
Uyun (21178),Ibnu Al Jauzi dalam tud Al Masir (31136), dan Al Baghawi

daJrrm Ma' alim At-Tanzil (21 428).

875
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lebihan," bahwa makna berlebih-lebihan dalam ayat tersebut

adalah tidak memberikan hak harta.877

Ketiga: Berpendapat bahwa yang dilarang pada ayat tersebut

adalatr penguasa, Allah SWT melarang penguasa mengambil harta

dari pemiliknya lebih dari apa yang diwajibkan oleh Allah SWT.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut ini:

14081. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami: Ibnu Zai{ berkatq

tentang fimran Allah Swr, e$,3]1445 ,ayYjrf"15
"Janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah

tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan, " ia berkat4

"Allah SWT berkata kepada penguas4 'Janganlah kalian

berlebih-lebihan'. Maksudnya adalah, janganlah kalian

mengambil sesuatu selain hak. Ayat ini turun kepaila para

penguasa dan rakyatny4 yaitu, -A -ft| 
"9F ;, ilL

'Makanlah dari buahnya (yang bermacam-rnacam itu) bila

dia berbuah...'."87E

Abu Jarfar berkata: Pendapat yang paling benar menurutku

ialah, makna berlebih-lebihan dalam ayat tersebut mencakup semua

makna dan tidak mengkhususkannya pada makna tertentu, kare'na

mokna israf dalambatrasa Arab adalah salah menempatkan halc dalam

memberikan sesuatq baik jumlah yang melalrrpaui batas maupun

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511399) dan As-Suyuthi dalam Ad-Dtrr Al
Mantsur (3/49-50)
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1400), Al Mawardi dalamAn-Nulut wa Al
Uyun (21179), Ibnu Al Jauzi dalam tud Al Masir (31136), Al Baghawi dalam
Ma'alim At-Tanzil (21428), dan Ibnu Athiyyah dzlam Al Muharrar Al Wajiz

@353).
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kurang dari batas yang diwajibkan. Jadi, dapat diketahui yang orang

yang mengeluarkan harta untuk manusia diluar kemampuannya, maka

ia telah berlebih-lebihan, sebab ia melampaui batas dari apa yang

diwajibkan baginya.

Deurikian pula orang-orang yang lengah dalam me'lnberikan apa

yang telatr diwajibkan Allah SWT kepadanya, baik dengan

menahannya dan tidak menrberikannya kepada yang berhak

menerimanyao maupun menahan harta yang diwajibkan oleh Allatt

SW'T, seperti menafkatri istri dan keluarga.

Selain itu, penguasajuga dilarang mengambil harta lebih dari apa

yang diizinkan Allah SWT dari harta rakyatnya. Mereka semua

tergolong orang-orang yang berlebih-lebiharu dan masuk dalam

makna berlebih-lebihan yang dilarang oleh Allatr SWT dalarn firman-

Nya, YjrF {t "Dan janganlah lcamu berlebih-lebihan," yalari

janganlah berlebih-lebihan dalam me,rnberikan harta hingga

melanipaui batas kemampuan kalian, sebab sebelumnya Allatl SWT

memperintatrkan untuk menunaikan kewajiban kepada yang berhak

pada saat pilfl, dan ayat ini diturunkan kepada Nabi SAW karena

sebab khusus, alan tetapi hukumnya mencakup semua perkara yang

bersifat umum. Y3${1" O"n j anganlah kamu berlebih-lebihan. )'

Di antara OAif yang membe,narkan pendapat kami adalatr

perkataan seorang penyair,

r?r'r?AW L:r.6 ;i:;6\:H-i* r*zf

"Berilranlah seratus untayang digiring oleh delapan orang.

TidaHah pemberian mereka berlebih-lebihan.'37e

tD Jarir dalam diwan-nya (307).
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Maksud dari berlebihlebihan adalah salah dalam memberikan

sesuafu.

ooo

{'r{ifr FS: q iJLVa; lirt: rfr<ii <n
A3XFfrt"E6'irto-$\fi

"Dan di antaralwwon arnak itu adf, yang diianillu;rn unrl.rk
pengongl+utan ilm aila yarry unhtk disertehh. Mal<nnlah

dmi rezeki yang telah diberil<f,rr Allahl<epadomu, ilorr
jomganlahlrrlnumengil<utilangl<ah-lmtglcahsyetan.

Sesnnggztttrya syetan ifit, lnr,rusuh yang nyatabagirnu."

(Qs. Al An'aam 16l: L42\

Takwil lirman Allah: tiilLVrr;'i# ;Sil <n
A'rx# \L'(:'"i o-i*-\$$ffr '#35 (Dan di antara

hewan ternak itu ada yang dijadikan untak pengangkutan dan oda

yang untuk disembelih. Mahanlah dari rezehi yang telah diberikan

Allah kepadana, dan janganlah kamu mengikuti langhah-langkah

sydan. Sesungguhnya syetan itu musuh yang nyata bagima)

Abu Ja'far berkata: Allatr SWT menjelaskan, "Dialatr yang

menciptakan 'rlr*i, dan 'A ;il, Dia juga yang menciptakan kebun-

kebun yang ditinggikan dan kebun-kebun yang tidak ditinggikan."

'-d,;;,1, adalah hewan ternak, baik benrpa unta maupun yang

lainny4 yang di atasnya dibebani sesuatu. Sedangkan 31, rA"f.n
unta kecil yang belum bisa diberikan beban di atasnya.
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Para atrli tafsir berbeda pendapat tentang maknanya.

Pertama: Berpendapat bahwa ijj'ji, adalah unta yang sudah

besar dan telah berusi4 sehingga bisa diberi beban di atasnya.

Sedangkan )iir aaaah unta yang masih kecil, yang tidak bisa diberi

beban di atasnya.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

14082. Ibnu Waki menceritakan ke,pada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Abu Ishak, dari

Abu Al Ahwash, dari Abdullah, tentang firman Allah SWT,

6i; '{;'- "(Jntuk penganglattan dan ada yang untuk

disembelih," batrwa 'i# adalatl unta yang besar,

sedangkan 3fiiadalah unta yang kecil.880

14083. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapaklru

menceritakan kepada kami dari Abu Bakar Al Hudzali, dari

Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa itjjji adalah unta yang

besar, sedangkan SptaAaUhunta yang kecil.88r

14084. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: LJbaidilatl

menceritakan kepada kami dari Israil, dari Abu Yatrya, dari

Mujahid, ia berkata, "Lafazh i:F, artinya rurta yang

diberi beban, sedangkan i;iir adalah yang tidak diberi

beban."

Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (5/1400) dan Al Mawardi dalamAn-Nulrat wa
Al Uyun (21179).
Ibnu Abu Hatim dalamtafsirnya (5/1400).
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14085. Diriwayatkan dari Israil, dari Khashif, dari Mujahid, bahwa
'rlr;;;, adalatr unta yang diberi beban, sedangkan 37ir aaatatr

unta yang tidak diberi beban.882

14086. Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

me,nceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujahid, tentang firman Allah SWT, bahwa 6fii adalah

unta yang keci1.883

14087. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abdunatrman menceritakan kepada kami, ia berkata:

Su$an menceritakan kepada kami dari Abu Ishak, dari Abu

Al Ahwash, dari Abdullah, tentang firman Allah SWT,

l7r3 'it3 "lJntuk penganghrtan d.an ad.a yang untuk

disembelih," ia berkata , "Lafazh 'rl:;;":, artinya adalah yang

besar, sedangkan )iir aadafr yang kecil."88a

14088. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Suffan menceritakan

kepada kami dari Abu Ishak, dari Abu Al Ahwash, dari

Abdultatr bin Mas'ud, tentang firman Allah SWT, 'ii:'
6rt "(Jntuk penganghttan dan ada yang untuk

disembelih," batlwa 'r:t*i, adalah unta yang diberi beban,

sedangkan aiir aaam lnta yang kecil.885

14089. Muhammad bin Mutsanna menceritakan kepada karri, ia
berkata: Muhammad bin Jafar menceritakan kepada kami, ia

Ibid.
Ibid.
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirn),a (5/1400), Al Mawardi ddamAn-Nukat wa Al
Uyun (21179), dan Ibnu Al lauzi dalamZad Al Masir (31137).

Ibid.
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berkata: Syubah menceritakan kepada kami dari Abu Ishak,

dari Abu Al Ahwash, dari Abdullatr, ia berkata, tentang

ayat,l1lfi '{;S "Ontuk.penganglafian dan ada yang

untuk disembelih, " bahwa ,S:i;;, adalah unta yang diberi

beban, sedangkan 'diir aaAah rurta yang kecil.

Ibnu Mutsanna berkata: Muhammad berkata: Syubah

berkata, "Ini hanya diceritakan Sufian dari Ibnu Ishaq."886

14090. Ibnu Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata:

Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari

Bapaknya, ia berkata: Al Hasan berkata, "Lafazh 'rl*it
adalah unta dan sapi yang diberi beban."8E7

Kedua: Berpendapat bahwa fr:;;"), adatah unta yang diberi

beban, sedangkan yang bukan termasuk 'rl';;Sradalah 'jl.yr.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

14091. Ibnu Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Tsauri menceritakan kepada kami dari

Ma'mar, dari Qatadatr, dari Al Hasan, tentang firman Allah

SwT, 6A; 'itL 'tJntyk penganghrtan dan ada yang

untuk disembelih, " bahrra ,l:i;,), adalatl yang diberi beban,

sedanekan )iir adalah unta yang digiring, yakni yang

kecil.EEE

14092. Muhammad bin Sa'ad me,nceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

uo lbid.
Et? fbnu Al Jauzi d^lamzad At Masir (3t137),8s Al Mawardi ,lalalrn An-Nulut wa Al Uytn (2t179) dan Ibnu Al Jauzi ddam fud

Al Masir (31137)
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menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapaklsu menceritakan

kepadaku dari bapalcnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman

Auah swr, VA; 'i# ,fi<il <n "Dan di antara

hewan ternak itu ada yang dijadikan untuk penganghttan

dan ada yang untuk disembelih," bahwa 'rlr;;"lt adalatr unta

yang diberi beban, sedangkan )iir adalah unta yang kecil

atau selain dari yang diberi beban.88e

Ada yang berkata: 'zi'3l;it adalah sapi dan untao sedangt- ifPt
adalah kambing.

Ketiga: Berpendapat batrwa ,l:i;i, adalah hewan yang diberi

beban, baik unt4 kudq bighal, maupun yang lain. Sedangkan il+lt
adalah kambing.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

14093. Al Mutsanna me,nceritakan kepadaku, ia berkata: AtUuttatr

bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhatr, dari Ibnu

Abbas, tentang firman Allah SWT, ''it? ,fi$l At
AA;"Dan di antara hswan ternak itu ada yang dijadikan

untuk penganghttan dan ada yang untuk disembelih," bahwa

,Si;5, adalah untq kuda, bighal, keledai, dan hewan-hewan

lain yang diberi beban. Sedangkan lriiradaafr kambing.sm

14094. Ibnu Waki menceritakan kepada karri, ia berkata: Ubaidillatl
menceritakan ke,pada kard dari Abu Ja'far, dari Rabi bin

,r, Ibid.t$ Ibnu Al Jauzi dalam Zad At Masir (3t137) dan Ibnu Athiyyah &l^m Al
Muhanar Al Wajiz (2/35$.
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Anas, bahwa ,Si;J, adalah unta dan sapi, sedangt* )Pt
adalah kambing dan domba.sel

14095. Bisyr bin Mu'adz menceritakan ke,pada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman

Allatr swr, vtr,'ii'- ,fr<il <n ,,Dan di antara

hewan temak itu ada yang dijadikan untuk penganghttan

dan ada yang untuk disembelih," ia berkatu, "fr:Ht adalatt

unta dan sapi, sedangt* )P,adalatr kambing."8e2

14096. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada karni, ia

berkata: Muhammad bin Tsauri menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadatr dan selain Al HasarU ia berkat4
*fr:5!;$ adalah unta dan sapi, sedangkan 'A?, adalah

kambirg.,'8e3

14097..- Muhammad bin Husain menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia

berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

tentang firman Allah SwT, VA; '{;:- ,Clil <n
"Dan di antara hewan ternak itu ada yang dijadikan untuk

penganghttan dan ada yang untuk dis embelih," bahw"'zl'fiit
adalatr unta, sedangkan lriir aaafan anak sapi dan kambing.

Adapuo hewan yang diberi beban adalah'rl'3l;ir.'*

ter Ibnu Abu Hatim dalarn tafsirnya (5/1 400- l 4Ol).
te2 fbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1401) drn Ibnu Al Jauzi dzlam fud Al

Masir (3/137).
te3 Abdurrazzak dalam tafsirn),a (U 68).
tq Al qurthubi dalamAt Jami' li Ahkam Al Qar'an (7lll2) dan Ibnu Katsir dalam

tafsirnya (6119l),
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14098. Diceritalcan dari Al Husain bin Faraj, ia berkata: Aku

me,ndengar Abu Mu'adz berkata: IJbaid bin Sulaiman

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-

Dhahhak berkata, tentang firman Allah SWT, * 'i;3
3ft,frttZ;t adalatr untq sedangkan Ay'r, adalatr

kambing."ses

14099. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepadaku dari Abu Bakar Al Hadzali, dari Al
Hasan, tentang firman Allah, LLfi|,;riiryaitu kambing.se6

14100. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,

tentang firman Allah SWT, l3$5 'i;3,'zl'tl;J yartu

hewan yang mereka tunggang. Sedangkan ;riiryaitu hewan

yang mereka makan dan perah, kambing yang tidak dibebani.

Mereka memakan dagtngnya, sedangkan bulunya-mereka
jadikan selimut dan kasur.8e7

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling benar menurutku

adalah, frt;;;t adalah binatang yang diberi beban, sebab 'r:t;;ltadalah

sebuah sifat untuk binatang-binatang yang diberi beban, dan bukan

nama dari hewan, sqrerti, unt4 kuda, dan bighal. Mereka semua

dinamakan 'rl;;":, sebab mereka dibebani. Jadi, setiap hewan yang di

atas punggungnya diberi beban, dinamakan 'rl;;1, dan lafazh ini
merupalcan bentuk jamak, bukan mufrad, sebagaimanalafazh 'rifl,
"yang ditunggangi", dan';;t *r "yang disenrbelih".

8es Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1401) dao Al Qurthubi dzlam At Jami' li
Ahlcam Al Qur' an (7 I ll2).ts Al authu6'i aaUm,ll iami' li Ahtram Al Qur'an (7ltl2) dan Ibnu Al Jauzi
dzlan tud Al Masir (3 I 137).t' Al Qruthubi dalamAi Janti'ti tlhkam Al Qur'an (7tll2).
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Demikian juga dengan i#t, bagian dari badannya yang lembut

yang berdekatan dengan tanah. Dinamakan i}iir tarena lembutnya

diperumpamakan dengan bumi, yaitu bumi yang me,mbe,ntang dan

sebagai prj akan manusia.

Adapun 'rl';;rlt de,lrgan harakat dhammah pada huruf ha

malananya adalatr hamil, sedangkan l:i, dengan harakat dhammah

padahuruf &a.

Takwil lirmanAuah: g#l#{'tfr 'F$ q i}L
A\["F 4"r'(;'ir1 (Makanlah dari rezeHvaig telah diberikan

Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah

syetan. Sesungguhnya syetan itu musuh yong nyata bagimu)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT me,njelaskan, "'Wahai orang-

omng beriman, makanlah daxi apa-apa yang telah Allah SWT

anugetahkan kepada kaliarU sebab Allah SWT telah mengbalalkan

buatr-buatran dari tanaman-tanaman kalian dan mengfualalkan dagng

binatang temak kalian, meskipun orrmg-orang musyrik

mengharamkan sebagian darinya bagi diri mereka, yang mereka

peruntukkan bagi Allatr sebagian dan bagi syetan sebagian lainnya.

Mereka berkata dengan anggapan mereka, 'Ini untuk Allah dan ini

untuk sekutu-sekutu karni'. Janganlah kalian mengikuti langkah-

langkah syetan, sebagaimana orang-orang yang menjadikan binatang

tenrak mereka sebagai bahirah dan saibah. Mereka juga

mengharamkan rezeki yang baik yang dianugerahkan kepada mereka.

Dengan demikian mereka telah menaati syetan dan bermaksiat kepada

Ar-Rahman."

14101. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zud bakata,
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te,ntang firman Allah SW'T, d:':fi g(& 143 13

"Janganlah kamu mengihtti langkah'langkah syetan," yrakni,

janganlah kalian menaatiny4 kare,lra itu adalah dosa bagi

kalian dan ketaatan kepada syetan.ses

Itu karena syetan merupakan musuh kalian yang ingin

menghancurkan dan menghalangi kalian dari jalan Rabb kalian.

lj *tny^, telah jelas bagi kalian permusuhan dengannya

karena dia telah memusuhi bapak kalian, hingga mengeluarkannya

dari surga dengan tipu-dayanya. Hal itu dikarenakan rasa dengki

kepadanya, sehingga ia berbuat aniaya kepadanya.

ooo

S'#r5',(;;{ttAiGUSl?f,
i6 *ir" c1frir 6 iifil ;'# i:Ht-(

@'w-+i. :'r2^ oL h O#"61Art
' (Y aiar) ilelap m bhwung y mg b erp as angan, sep asang

doffib a, sep as ang dcri l<fr nJbing. Katakmtlah r' AP al<ah iha
yarrg jantan yarJg dihoranrl<an AJ;lah ataukah ihn yang

betino, otaul<ah ydrrg ada dnlarnl<m&inrgarr &&
betinmryo?'Tuanglcanlahl<epadaluilenganbqilasar

pmgetalwan iika l<amu mffMmg orcrJg-oruug y olrJg benf,r,"

(Qs. Al An'aam 16lz L43l

tet IbnnAbuHatimdalarntafsirnya (5ll4}2).
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Takwil rirman Allah: (; tfit OVAi <rt7:;1'1i#-r;;iui1cl*iLrffic\ 
;i,irtSip s.;sru t-rii\ F,

';t)..rd b of i+, a-4 (YainJ delapan binatang yang

berpasangan, sepasang domba, sepasang dari kambing. Katakanlah,

"Apahah dua yang jantan yang diharamkan Allah ataukah dua

yang betina, ataukah yang ada dalam kandungan dua betinanya?'l

Terangkanlah kepadaku dengan berdasar pengetahuan jika kamu

memang orang-orang yang benar)

Abu Jarfar berkata: Ini merupakan peringatan dari Allah SWT

kepada orang-orang yang menyekutukan-Nya dengan berhala-berhal4

yang telatr menjadikan binatang ternak mereka sebagai bahirah,

saibah, dara washilah, serta mengajarkan kepada nabi-Nya SAW dan

orang-orang beriman, dan sebagai hujjah atas apa yang telatr mereka

haramkan. Oleh karena itu, Allah berfirman kepada oftmg-orang

beriman dan rasul-Ny4 *tfr e; *S"t;l #'tA -rs$t';
'Dan Dialah yang menjadikan kebun-lcebun yang berjunjung dan yang

tidak berjunjung."

Allah SWT kerrudian menjelaskan tentang fr;;i, dan )iir
dengan firman-Nya, Z;i '1i# "Delapan binatang yang

ber7rusangan," dengan menjadikan delapan berpasang-pasangan,

sebagai penjelasan tentang fr;;"), dn ;$\ serta sebagai ganti

darinya, seakan-akan makna kalam adalah, sebagian binatang ternak

Allah SWT ciptakan delapan yang berpasang-pasangan, dan sebelum

menjadi delapan pasang mereka adalah 'rry;1, daa;'rAt. Oleh karena

itu, Allah SwT berfirman, ZS '1i# "Delapan binatang yang

berpasangan," yatgbermakna, dua dari domba dan dua yang lain dari

kambing sehingga menjadi empat, sebab setiap dua domba adalatt
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s€,pasan& yang betina adalah paliangan bagi jantan, dan yang jantan

adalah pasangan bagi betina.

Demikian juga dengan kambing dan seluruh binatang yang lain.

Allah SwT berfirman, Z;i '1i5, "Delapan binatang yang

berpasangan," sebagaimana Dia juga berfirmur, (ilL ,it Ib et
;#r"Don segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan." (Qs
Adz-Dzaariyaat [51]: 49) sebab laki-laki adalatr pasangan bagi wanita

dan wanita adalah piuiangan bagi laki-laki, maka jika mereka berdua,

mereka disebut pasangan, sebagaimana firman Allah SWT, J3{)
a!y'fu-V.$ (r\"Dan dari pad.anya Dia menciptakan istrinya,

agar dia tnerasa senang kepadanya." (Qs. Al A'raaf [7]: 189) Juga,

,!Li ,1{ ,A-t "Tahanlah tents istrimz." (Qs. Al Ahzaab [33]:
37)

Riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah:

14102. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Muawiyatr menceritakan ke,pada kami dari Juwaibir, dari

Adh-Dhalrhak, bahwa maksudnya adalah dari dua domba

jantan dan betina" dari dua sapi jantan dan betin4 dan dari

dua unta jantan dan betina.8ee

Ada yang mengatakan batrwa dua adalatr s€pasang, sebagaimana

dikatakan oleh Lubaid berikut ini:

virs','k ^i;)".v J.J . .- ,,. ))
'****;Y,

"Dai setiap sisi, kcdurhakaannya telah dinaungi oleh pasangannya,

berupa kepenatan dan aibnya."

D Ibnn Al Jauzi &dram?nd Al Masir (l3t).
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Allah SWT kerrudian berfirman kepada mereka, "Wahai orang-

orang beriman, makanlah dari apa-apa yang telatr dianugeratrkan

kepadamu, benrpa buatr-buahan dan daging, serta hrnggangilah
hewan-hewan yang bisa diberi beban. Janganlah kalian mengikuti
langkah-langkatr syetan, seperti orang-omng jahil yang

mengharamkan segala sesuatu tanpa perintah dari-Ku.

Wahai Muhammad, katakanlah kepada orang-orang yang telah
mengharamkan tanaman dan binatang ternak, sebagai bentuk ketaatan

mereka kepada syetan dan penyembahan mereka kepada berhala,

bahkan mereka mengaku bahwa Allah SWT telah mengharamkan apa

yang mereka haramkan, 'Wahai para pendusta atas nama Allah,
apakatr dua jantan yang diharamkan tuhanmu dari domba dan

kambing?' Jika mereka mengaku dan menetapkanny4 maka

sesungguhnya mereka telatr berdusta kepada diri mereka dan

memperlihatkan kejatrilan mereka'. Sebab jika mereka berkat4 'Dia
mengharamkan dua jantan', maka seharusnya mereka juga

mengharamkan dua jantan dari anak domba dan kanrbing. Akan tetapi
mereka telah menikmati dagrngnya dan me,lrunggangl punggungnya.

Dengan demikian, telah jelas dusta dan rusaknya pengakuan serta

ucapan mereka."

gfn S "Ataulcah dua betina. " maksudnya adalatrjikamereka
berkata, "Tuhan kami telah mengharamkan dua betina, maka
sehartrsnya mereka juga mengharamkan kepada diri mereka setiap

betina yang dilahirkan oleh domba dan karnbing. Itu juga merupakan

bagran kedustaan mereka, sebagai bantatran pengakuan mereka bahwa

tuhan mereka telatr mengharamkannya kepada merek4 ketika mereka

menikmati dagrng sebagiannya dan menunggangrnya."
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"56i*i 
1C5 ,-{" effi (71 "Ataukah yang ada datam

landungan dua betinanya." Allah SWT menjelaskan, "Ataukatl Allatl

SWT juga mengharamkan apa-apa yang ada dalam ratrim kedua

betina, yaitu domba dan karnbing betina, dan jika mereka mengaktri

dan menetapkan seraya berkata, 'Tuhan kami telah mengharamkan

apa yang ada di dalam rahim kedua betina itu'. Semua itu merupakan

perkataan dustq sebab mereka juga menilonati daglngnya dan

menunggangi sebagiannya."

Adapun lafazh ti dalam firman-Nya, iL;\iL;\ +4; i-'# \1 6
l:'i,.tt#'ii "Ataukah yang ada dalam-kanlungan dua betinanya," adalatr

nas habsebagai athaf lada tafazh i;e;Vt 
-

Allatl SWT berfirman, "Katakanlah kepada merek4

'Beritahukanlatr kepadaku ilmu yang menunjukkan kebenarannya,

batrwa itu diharamkan oleh tuhan kalian dan mengapa itu diharamkan

'W)d 'L!z- 
oL'Jit@ kamu memang orang-orang yanibenar',

yang kalian mengatasnamakan tutran kalian dalam pengakuan kalian,

dan menyandarkannya kepada-Nya dalam perkara-perkila yang kalian

haramkan'."

hi adalah pemberitatruan Allah SrtI/T kepada nabi-Nya, bahwa

setiap ucapan orang-orang musyrik dalam perkara itu, yang mereka

sandarkan kepada Allah SWT, hanyalatr kedustaan, dan sesungguhnya

Allah tidak mengharamkan sesuatu pun dari perkara tersebut. Mereka

hanya mengikuti langkah-langkatr syetan dan menyelisihi perintatr-

Nya.

Makna yang kami 'ngkapkan sama seperti yang dinyatakan oleh

para ulama tafsir.

Riwayat-riw ayat yangme,nj elaskan hal tersebut adalah:
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14103. Bisyr bin Muadz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Qatadatr, tentang firman
Auah swr, '$a ,fi (; fi alarti c;',e;t*
"(YaitA dehpan binatang yang berpasangan, sepnang
domba, sepasang dari kambing," bahwa maksudnya adalah,

"Sesungguhnya Aku tidak mengharamkan semua hewan ini,
baik betina maupun jantan."ffi

14104. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsauri me,nceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman Allatt SWT, 'lir#
'iA ,{S (; ffi aiArti <,;/i7*{ro,*1 detapan

binatang yang berpasangan, sepasang domba, sepasang dari
kambing," bahwa Allah SWT berfirman, "Tanyakanlalr

_ n"g4qmerek;u *$ effig1 dStI J;f $H1:(-#*i 
iLf 'rorolcanlah, "Apakah dua yang jantan yang

diharamkan Allah atauknh dua yang betina, ataulcah yang

ada dalam lcandungan dua betinanya?" Maksudnya adalah,
t\{ku tidak- mengharamkan sedikit pun darinya, irL h
|t|.+t '!-'Dengan berdasar pengetahuan jika kamu

memang orang-orang yang benar'." Allah SWT kemudian

me,nyebutkan untq sapi, dan lairurya.sl

14105. Muhammad bin Amru menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujahid, tentang firman Allah SWT, d;j'# ,,Delapan

Abdurrazzak dalam tafsirnya (21 68).
Abdurrazzak dalam tafsirnya (2/68) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya
(5/1403).

9fl'
q[
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binatang yang berpasangan," ia berkata, "Ini menrpakan

penyifatan bahwa Allah SWT mengharamkan hewan temak

yang dijadikan sebagai bahirah."n2

14106. Al Qasim me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj me,nceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang firman Allah

SWT, d;i'# "Delapan binatang yang berpasangan," ia

berkata, "Ini merupakan penyifatan batrwa Allah SWT

mengharamkan hewan ternak untuk dijadikan sebagai

b ahirah darr s aib ah."N3

Ibnu Juraij berkata, "Dari seg manakah hewan ini

diharamkan? Betina atau jantan, atau termasuk di dalamnya

apa yang ada di rahim kedua betina? Itu karena hal tersebut

hanya akan mencakup betina atau jantan. Dari mana

datangnya pengharaman itu? Mereka meujawab,

'Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami

melakukan hal ini'."s4

14107. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,

ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

tgrtuog finnan Allah SwT, ;fr -rAi (; Z;i '^;*
-{;, fric; # +ij'ni 'sfr ?5, (; *(Yaitu)

delapan binatang yang berpasangan, sepasang domba,

sepasang dari lcambing dan sepasang dari unta dan sepasang

dari lembu," bahwa maksudnya adalah, "Ielatr ditunmkan

Mujahid dalam tafsirnya (330) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsinrya (511402).
rbid.
Ibnu Hajar dalan Fath Al Bari dari Ibnu Abbas (81290) dan Ibnu Abu Hatim
dalam tafsirnya (5/ I 403).

w
903

9(r
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kepada kalian delapan yang berpasangan, yang terdiri dari

jantan dan betina. Lalu apakah yang diharamkan oleh kalian

dua jantan atau dua betina atau termasuk juga apa yang ada

di dalam ratrim kedua betina? Sesungguhnya kedelapan

jantan dan betina yang berpasiangan itu tidak diharamkan

bagi kalian."

Dia menyebutkan demikian sebab Allah SWT tidak

mengharamkan binatang ternak.ms

14108. Yakub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu

Ulalyatr menceritakan kepada kami dari Abu Raja" dari Al
Hasant, t-entang firman Allah SWT, il-;i U{6 iffi 6-#Ui 

"Ataukah yang ada dalam kandungan dua

betinanya?" yakni apa yang dibawa di dalam rahim.e06

14109. Yunus menceritakan kepadalru, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami,ria berkata: Ibnu Zaid berkatq

tentang firman Atlah Swr, itjiVi iLf ** effi 6
"Ataulcah yang ada dalam kandungan dua betinanya?" ia

berkata" "Adanya ayat tersebut dikare,nakan mereka berkata,

&'g) 6i41*y ;S{1 tr6 efi --i- 6 $G3-d-r6 
'Apa yang ada dalam perut binatang ternak ini

adalah kltusus untuk pria kami dan diharamkan atas wanita

kami'."

Ibnu Zaid berkatq tentang firman Allah SWT, 
te;l 

W
'i;fr ,:S (; fi e6i 7fi'gartul detapan binatang

yang berytasangan, sepasang domba, seP$ang dari

kambing," bahwa maksudnya adalah binatang ternak,

905

9(5
Ibnu Abu Hatim dalam tafsinrya (5/1403).
Ibid.
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termasuk di dalamnya, urt4 dombq dan kanrbing. Inilah
binatang ternak yang dinamakan oleh Allah delapan yang

berpasangan.

Ia juga berkata, tentang firman Allah SWT, i31 *.$
f* L;4 "Dan mereka rnengatalcan, 'Inilah hewan

tdrnak dan tanaman yang dilarang'," yakni, kami

mengharamkan bagi siapa saja yang kami kehendaki.

Firman Allah Swr, llriy il? icl6 ,,Dan ada binatang
ternak yang diharamkan menungganginya," maksudnya

adalah, tidak seorang pun yang menungganginya.

Allah SWr berfinnan, w ;1i 
'*'rrfrrl 

ii:,I3"oon ada

binatang temak yang mereka tidak menyebut nama Allah
waldu menyembelihnya." Kemudian Allah berfirman,

6it\ii J ;p ;;:H[t( *Apatrah dua yang jantan yang
diharamkan Allah." Maksudnya adalah, mana di'antara
keduanya yang diharamkan oleh orang-orang musyrik, atau

yang dihalalkan bagi sebagian mereka dan diharamkan bagi
sebagian lairurya?s7

14110. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatr
bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyatr
bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah,

dari Ibnu Abbas, tent4ng firman Allah SWT, 'ur;f ig
+hiff[r.-.s_fi;'li+ $:H\r, sW # 4 {;'xai <,;

ah SWT, 6,)1 ':i I

1.--1 i,ir ordztl l;H-6i!*i iti ;-{; ;k tt- (1 6,ti irr",*t debf,an
binatang yang berpasangan, sepasang domba, sepasang dari
lrambing. Katakanlah, 'Apalrah dua yang jantan yang

$' Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5tl4B).

€t
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diharamkan Allah ataulcah dua yang betina, ataukah yang

ada dalam lcandungan dua betinanya'?" Maksudnya adalah,

apakah terrrasuk yang di dalam rahim, atau hanya jantan dan

betina itu saja? Mereka mengharamkan sebagian dan

menghalalkan sebagian lainnya.ms

l4l1l. Muhammad bin Sa'ad menceritakan ke,padalru" ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapalcnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman

Auah swr, 'iAl ,:il (; fi oiTai <;z;ili{t
"(Yaitu) delapan binatang yang berpasangan, sepasang

domba, sepwang dari lannbing," jadilah empat yang

berpasangan. Finnan Allah SWT, fi O; ,;gi +ii i;
#lt.tig- dg'-tlt 'S'6"Dan 

sepasang dari unta

dan sepasang dari lembu. Katakanlah, 'Apakah dua yang
" jantan yang diharamkan'," maksudnya adalah, 'Aku tidak

menghararnkan sesuatu apa pun darinya." oL b Ag
';rj.+{" X,!b " Te r an glcan I ah trep adafu den gan b er d as ar

pengetahuan jilca kamu memang orang-orang yang benar,"

maksudnya adalah, semuanya halal.eoe

Lafazh i,blr un"un bentuk jarnak, bukan mufrad. Terkadang

lEotr 3og" dijamakkan, menjadi, ';i*lt2 ',#r seperti lafazin 'blJt
'jJJJtj, sebagaimana lafazh'.fii, yang dijama}Ican menjadi V'*t. Adapnn kata mufrad dart mudzakar-nya,adalah';Lb dan

muanats-nya adalah iifb. Bentuk jarnak lataz}r, iiitS adalah At?.

Ibmr Abu Hatim dalam tafsimya (5/1405) dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya
(6/le3).
Ibid.
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Demikian pula lafaz,h ]1iir, diiamakkan, dan bukan mufrad. Begitu
juga lafazh ,s:;lfi. Sedangkan t.ffak dari yW aaaUn'yry.

ipa-Hl:(t"ifiif:(6.;#;jji;,
i'L1'5$iip;{ 14; Jis6 rpr.ii;
iiJi * ffi L3\:i&,,titt iL:Se tl, {4
,sq,i f{ i,l *,e6$i'j-A-qL ;ii e

"Dart sepasang dmi wtta dmr, sepasang dsrilenbu.
Katat<mtldh, 'Apalrrrh ihn yang janun ydrJg ditwram.Jf<frrJ

ataul<ah ihn yangbetina, atmrlah yarJg ado dnlfrnJ
l<anfungarr &n betinany o? Apalcnh lwrw mer.,y akil<frrr di
wdtu AJlah mmetapl<mt inibaghrw? MaIa sidpallulrh yang

lebih zlwlitn dmipada or(mg.ofimg yarr.g rnenh&t brnt
&tstrr terhadap Allah untuk merryesotlcart nanusia tanpa

pengetalw.an l' Sesungguhnya y',Jilah fidak zn'en$eri
pef;.utjuk lnp ada ofifiig. sy ang y ang xhalim.u

(Qs. Al An'aam 16lz 144)

Takwir firman Auah: $'{i1 -{j| o; {-rsi ,ylj 'tni
'; 

"-1'i5tii1-5 # ;$i$ {i',V. Sk d-H:i(-i$-$b 
ri'i &6i *I6i3\1:t*,'i't'#s, tyl'x(,
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4$rii$i,s*-{'if iL * A;6ttDan sepasang dari unta
dan sepasang dari lembu Katakanlah, "Apakah dua yang jantan
yang diharamkan atauhah dua yang betina, atsukah yang ada

dalam kandangan dua betinanya? Apakah kamu menyaksikan di
wahu Allah menetaphan ini bagimu? Maha siapakah yang lebih

zhalim daripada orangqrong yang membaat-buat dusta terhadap

Allah untuh menyesatkan manusia tanpa pengetahuan?',

Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjak kepada orang4rrang
yang zhalim)

Abu Jarfar berkata: Penafsiran ayat, fii 6.3 iifr ,y.'ij ii
l#1.ii ili * ;Js 6 E;*<ir S ? i#itc"S'ic*

"Dan sep$ang dari unta dan sepasang dari lembu. Katakanlah,
'Apalrah dua yang jantan yang diharamkan ataukah dua yang
betina'," sebagaimana penafsiran firman Allah SW'T, ffi a6i G

'rfr ,5 (; "sqtasang domba, sepasang dari lcambing,'

sehingga menjadi empat yang berpas&g&, seperti yang telah kami
jelaskan tentang pasangan yang terdiri dari empat, tentang domba dan

kambing, sehingga menjadi delapan yang berpasang-piuiangan,

sebagaimana dijelaskan oleh Allatr SWT.

Firman Allah SWT, lii1-,,'8\at+,,i! iL:J!: iyiwg ',:-:'- il
,Ie ra ;At'J4ii $L ,3'l), h,-itli'M-$L 6l & {;1 *lt6 i1!*...,apatrah
kamu menyaksikan di walau Allah menetapkan ini bagimu?' Maka

siapalrah yang lebih zhalim daripada orang-orang yang membuat-

buat dusta terhadap Allah untuk menyesatkan manusia tanpa

pengetahuan?" maksudnya adalah, Allah SWT menrerintatrkan nabi-

Nya SAW agar mengatakan kepada orang-orang musyrik yang jatril,
yang kisatr telrtang mereka telatr diceritakan pada ayat-ayat

sebelumnya. Allah SWT berkata kepada nabi-Nya, "Wahai



T$stuAfr;Ihatrr{

Muhammad, katakanlatr kepada mereka, 'Manakatr dari delapan yang

berpasangan ini, yang diharamkan oleh tuhan kalian kepada kalian?'

Apabila mereka menjawab pertanyaanmu, maka katakanlatr kepada

merek4 'Apakah ada kabar tentang apa yang kalian katakan, batrwa

Allah SWT mengharamkan ini semua kepada kalian? Apakah ada

utusan yang mengabarkan kepada kalian dari Rabb kalian? Ataukalt

kalian telatr melihat tuhan kalian, lalu dia benvasiat tentang perkataan

kalian yang kalian atas namakan Allah SWT? Jika apa yang kalian

katakan memang datang dari Allah SWT, batrwa binatang itu adalah

haram, sebagaimana yang kalian akui, maka itu tidak mungkin

diketahui kecuali dengan watryu dari-Nya dan diberikan kepada

seorang rasul yang diutus kepada makhluk-Nya. Atau dengan

mendengar langsung dari-Nya. Jadi, dari jalan manakah kalian

mengetahui bahwa Allah mengharamkan perkara hal itu?

Beritatrukanlah kepadaku jika kalian orang-orang yang jujur'."

Jadi, sesungguhnya tidak ada satu pun jalan dari kedua jalan

tersebut. Allah SwT laluberfirman, (r+ 6i & 6i *166
*Malra siapalrah yang lebih zhalim daripada orang-orang yang

membuat-buat dusta terhadap Allah," Maksudnya adalah, siapakah

yang paling banyak berbuat zhalim kepada dirinya sendiri, paling jauh

dari jalan yang benar, berdusta atas nama Allatt SWT, mengharamkan

sesuatu yang tidak diharamkan oleh-Nya, serta menghalalkan apa-apa

yang tidak dihalalkan oleh-Nya?

'* A ;gi 'J-ii. n(Jntuk menyesatkan manusia tanpa

pengetahuan, " maksudnya adalah unhrk menghalangi mereka dari
jalan Allatr SWT.

O:ryili i|iit at { 'itl 'Sy "sounggrhnya Auah tidak

memberi petunjuk kepada orang-orang yang zhalim, " maksudnya



,twahAlA'riarin

adalah, Allah SWT tidak akan memberi taufik dan petunjtrk kepada

kepada orang-orang yang mengada-ada atas nama Allah SWT, berkata

dusta atas nama-Nya, dan menyandarkan pengharaman sesuatu

kepada-Nya, padahal Dia tidak mengharamkaffiya, yang disebabkan

oleh karena kekufuran mereka kepada Allah dan penentangan mereka

kepada Nabi Muhammad SAW.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalatr:

l4ll2. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zud berkata,

tentang firman Allah S!VT, 'H-r:r iy{"Q, -,1''4 
t

li./1-,, 71i "Apakah kamu menyaluikan di waldu Atlah
menetapkan ini bagimn?" Maksudnya adalatr apa yang kalian
katakan.elo

14113. Muhammad bin Al Husain me,nceritakan kepadaku, ia
berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,

ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

ia berkata: Orang-orang yang menjadikan binatang ternak

mereka sebagai bahirah dan saibah, berkat4 "sesungguhnya
Allah SWT memerintahkan ini." Allah pun berfirman, i73
* A,i6(S-ii.$b;ii & tii $.ftfi"Matra

siapakah yang lebih zhalim daripada orang-orang yang
membuat-buat dusta terhadap Allah untuk menyesatkan

manusia tanpa pengetahuan?'Dr I

rtcc

Ibmr Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1404).
Ibnu Athi)"yah dalaaAl Muhanar Al Wajiz (21355).

9t0
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6 $v^t:x.*6"i?qauya1u o#< S'iAfi1
4J'tl9;c{i

/&'rAf (,3-3(;5'^trcK

{r'e';E-rl *:* i'f fr .yi W
tt 4*4<esp

"Katalcmtlah,'Tiadaloh al<u peroleh ilalarn *ahyu yang
diwahyulcarrl<cpadaku,sesuahtyangiliharantl<mbagi

or(mg yciflg lmdak nlemal<armya, lcectnli l<alau mal<onart
itubangl<ai, atau dflrah yarrg mengalir dtau do3rn1babi -lcmena se$rnggulmya senJutt ifu lator- atau bhwtang yar.g

disernbelih atas narw selain Allah. Barungsiapa yang
dalaml@adafrr, tmpaka, seilnng dio fidak merrgmgnl<arvrrya

dflr. fidak (pula) melantpmti batas, mols sesilngg\t hny a
Tulrmrrrnt MaIw P mgarnpun lagi Maho P uty alt an! .,,

(Qs. Al An'aam 16lz 145)

Takwil firman Attah: 1-6. & q" {QJU a':.J< S
5 +., #E # _4 si t, 3-:3 t1., it'$ ZK ii {it::t;.
.)! *t 4.i! Jrl tz i (Katakanlah, ,,Tiadalah ahu peroleh dalam
wahya yang diwahyuhan kepadahu, sesuatu yang diharonkan bagi
orang yang hendak memakannya, kecaali kalau makanan itu
bangkai, atsu darah yang mengalir atau daging babi 

-lcarenasesunggahnya semua itu kotor- alau binatang yang disembelih
atas ,toma selain Allah., )

Abu Jarfar berkata: Allah SWT berkata kepada nabi-Nya
SAW, "Wahai Muhammad, katakanlatr kepada orang-orang yang

@t
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mempenrntul&an sebagian hasil tanaman dan hewan ternak mereka
bagi Allah swr, dan sebagian lain mereka penrnhrkkan bagi tutran-
tuhan merek4 yang berkat r" e;$L\ifl:r$ ;- |rH lSt 

"i;fuJl,{tat'Inilah hewan ternak dan tanaman yang dilarang,, serta
menghararnkan binatang ternak lairurya untuk ditunggangi, tidak
menyebut nama Allah SWT pada binatang ternak yang lain,
mengharamkan sebagian apa yang ada di dalam perut binatang ternak
bag kaum wanita dan menghalatkannya bagr kaum laki-laki,
mengharamkan sebagian yang dianugerahkan kepada mereka dengan
mengada-ada atas nama Allah SWT, dan menyandarkan apa yang
mereka haramkan kepada-Nya, batrwa Allah yang mengharamkannya
bagi merekq 'Apakah telatr datang seorang rasur dari Allah swr
kepada kalian yang mengabarkan haramnya apa yang kalian
hararnkan? Beritahukanlah kepada kami! Atau kalian melihat
langsung Rabb kalian dan mendengarkan pe,lrgharaurdm)ra, sehingga
kaliaumengharamkannya? Jika kalian mengakui hal itu maka kalian
telatr berdusta dan tidak mungkin mengakuinya, sebab jika kalian
mengaku demikian maka semua manusia akan tahu kedustaan kalian.
Sesungguhnya alru tidak mendapati di dalam apa-apa yang
diwahyukan kepadalcu, baik benrpa kitab maupun apa pun yang
difimmkan kepadaku, tentang haramnya me,makan apa-apa yang
kalian sebu&an, atau haramnya binatang ternak yang kalian sebutkan
sifatry4 yang menurut pengakuan kalian diharamkan bagi kalian,
kecuali bangkai yang sudah mati tanpa disembelih atau daratr yang
mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya itu semua adalall
najis'."

Allah SWT berfirman, @ S1 .-!;.1fib mahsudnya adalah
binatang yang diserrbelih oleh orang-orang musyrik yang menyembatr
berhala, untuk tuhannya, dan ketika menyerrbelihnya ia menyebut
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nama berhala, mdo sesungguhnya senrbelihan seperti itu adalatr

sebuah kefasikan yang dilarang dan diharamkan oleh Allatr SWT.

Allah SWT juga mengharamkan bagi orang-orang beriman untuk

memakan binatang sembelihan seperti itu, sebab statusnya sama

dengan bangkai.

Ini adalatr pemberitahuan dari Allah SWT kepada orang-orang
musyrik yang telah mendebat Nabi SAW beserta para satrabatrya

tentang pengharaman bangkai, dan apa yang mereka debatkan adalah

sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT. Apa yang mereka akui

batrwa Allah mengharamkan yang halal, seswrgguhnya Allah SWT
menghalalkannya, dan sesungguhnya mereka berdusta dalam

menyandarkan pengharaman mereka kepada Allah SWT.

Makna yang karni ungkapkan sama seperti yang dinyatakan oleh
para ulama tafsir.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah:

l4ll4. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsauri menceritakan kepada kami
dari Ma'mar, dari Ibnu Thawus, dari bgpakryq tentang

firman Allah swr, }IAL'gJU e'4{ S ,,Katakantah,

'Tiadalah ahr p*oleh dalam wahyt yang diwahytkan
kcpadah4 sesuatu yang diharamkan'," ia berkata, 'Dahulu
orang-orang jahiliyah mengharamkan sesuatu dan

menghalalkan sesuatu yang larq maka Allah SWT berfirman"
'Katakanlalx, rer{ku tidak mendapati apa yang kalian
haramlcan dan kalian halalkan kecuali irn,'zi ;5K 

"1 
arl

'-* it fi '$ ei 5 jE) frF *'F 31 *x fi I
'Kectali kalau makanan itu bangkai, atau dorah yang
mengalir atau daging babi 

-karena sesungguhnya semua itu
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kotor- atau binatang yang disembelih atas nama selain

Allah.-er2

14115. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak

mengabarkan kepada kami dari Ma'mar, dari Ibnu Thawus,

dari bapalarya, te,ntang firman Allah SWT, eJU O'4< S
Vi 6l, "Katakanlah, 'Tiadalah afu peroleh dalam wahyu

yang diwahyulcan kepadala4 sesuatu yang diharamlcan',"

bahwa datrulu orang-orang Jatriliyah menghalalkan sesuatu

dan mengharamkan sesuatu yang lain, maka Allah SWT

berfirman kepada nabi-Nya, Vi Ut 'uJ U O '4 -J 
S

"Katalcanlah, 'Tiadalah alat peroleh dalam wahyu yang

diwahyukan kepadalat, sesuatu yang diharamkan'," dari

sesuatu yang kalian haramkan kecuali ini, dan sesuatu yang

diharamkan itu adalah yang diharamkan sampai hari ini.el3

14116. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Thawus, dari bapaknya,

tentang firman Allah swr, it 4A AyalY q\l J $
i^3);;- t'S "Katakanlah, 'Tiadalah aht peroleh dalam

wahyu yang diwahyukan kepadala4 sesuatu yang

diharamkan bagi orang yang hendak memakannya'," ia
berkata, "Maksudnya adalatr yang kalian makan. Ibnu Juraij

bertanya: apakatr pada zaman jahiliyah? Ia menjawab: ya!

Allah SwT juga berfirman, (r'" '' fi 1'1*; lrK o1 {t

Abdurrazzak dalam tafsirnya (2169),Ibnu Abu Hatim dalam tafsinrya (5/1405),
dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (31139).
rbid.
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"Keanali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang

mengalir."

Ibnu Juraij berkata: Ibratrim bin Abu Bakar me,ngabarkan

kepadaku dari Mujahid, tentang firman Allatl SW'T, Y .,l;

Vi Al,'uJU ,t'4 "Katalcanlah, 'Tiadalah aht peroleh

dalam wahyt yang diwahyukan kepadaht, sesuatu yang

diharamkan bagi orang yang hendak memakannya'," ia

berkata, "Apa-apa yang dimakan oleh orang-orang Jatriliyah,

aku tidak me,ndapati sesuatu yang dihararnkan bagr yang

hendak memakannya, kecuali bangkai dan daratr yang

mengalir."ela

Firman Allah SWT, ( r'n-" (," Smaknanya adalah daratr yang

mengalir dan dapat tumpah. Dikatakan L;^:' li3 J 3ika Uir"
ditumpalrkan dan dialirkan, maka itulah yang dinamakmr'tfu ?t
"darah yang mengalir", sebagaimana dikatakan oleh Tharfatr bin Al
Abd berikut ini,

{' #:;'8- 7r,;,\\ |!ir;l u'r)rer ;l
"Sesungguhnya diriht tidaklah menfinah dirimu

Dan tuhan-tuhan selain AAah akan ditumpahkan darah di atas

merel(a."915

Jugaperkataan Ubaid bin Abrash,

,fr)t #.'u {Ur';.;; iu-Li:>rLrlti1

Ibm Abu Hatim dalam afsirnp (5/1405) dan lb,nu Al Jauzi d^l^n Zad Al
MasirQll39).
Bait ini ditulis dalam Diwan Tharfah bin Al Abd.

9ta
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"Jilra ada seseorang di antara kami yang dihmjungi seorang
perempuan maka mereka mengalirkan air mata dan menangis

keras.'oI6

Maksudnya adalah mereka menumpahkan dan mengalirkan air
mata.

Di dalam persyaratan Allah SWT tentang darah ketika
memberitahukan kepada hamba-hamba-Nya tentang keharamannya,

adalah yang mengalir. Dalil menunjukkan batrwa daratr yang tidak
me,ngalir adalah halal dan tidak kotor.

Riwayat-riw ayat yangmenj elaskan hal tersebut adalatr:

l4ll7. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Uyainah menceritakan kepada kami dari Amru, dari Ilsimah,
tentang firman Allah SWT, (r'"'' 131 "Atau darah yang

mengalir," bahwa jika tidak ada ayat ini maka orang-orang
' muslim mengharamkan urat, seperti orang-orang Yahudi

menghararnkannya.el7

14118. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzak mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amru bin Dinar,

dari Ikrimah, dengan lafazh yang sama, hanya saja ia berkat4
"Orang-orang muslim pasti mengikud.r:el 8

14119. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mubarak

Bait ini dittrlis dalamDiwan Waid bin Abrash.
Abdunazzak dalam tafsimya (2169),Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (511407),
Al Bagbawi dzlamMa'alim At-Taruil (A$2), danAl Qrthubi dalmAl Jami'
li Ahkam Al Qar'an (71124).
Ibid.
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mengabarkan kepada kami dari Ibnu Uyainatr, dari Amru bin

Dinar, dari Ikrimah, dengan latazhyang sama.ete

l4l2}. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

me,ngabarkan kepada kami dari Imran bin Hudair, dari Abu

Mijlaz, te,lrtang bejana yang di atasnya terdapat darah yang

be,r:rrama merah, ia berkata, "Sesungguhnya Allah hanya

me,lrgharamhan darah yang meng alir."eao

l4l2l. Al Mutsanna me,nceritakan kepadaku, ia berkata: A1 Haiiaj

bin Al Mhhal menceritakan kepada kami, ia berkata:

Hammad menceritakan kepada kami dari Imran bin Hudair,

dari Abu Mijlaz, ia berkata, rer{ku bertanya kepadanya

tentang darah dan terlumurinya tempat penyembelihan

karena kepalq dan tentang bejana yang terlihat lvarna merah,

lalu ia berkata, 'sesungguhnya Allah hanya mengharamkan

darah yang mengali"."e2 
I

14122. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsauri me'nceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang finnan Allah SWT, fi I
,e1.1 .V;i; ia berkatq *Allatl SWT mengharamkan darah yang

me,ngalir. Adapun dagrng yang masih tercampur dengan

darah, maka tidak apa-ap r1e22

Ibid.
Ibnu Athiyyah dalan Al Muharrar Al Wajiz (21256) dan Al Baghawi dalam
Ma' alim ArTaruil (21 432).
Al Baghawi dalamMa'alim At-Tanzil (21432) dan Abu Hay5ran dalamBahr Al
Muhith(41674).
Abdnrrazzak dalam tafsirnp (zni),Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511407),

d8n Al Qnthubi ll Jaz i' li Ahlcam Al Qar' an (7 I 124).

9t9
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14123. Al Mutsanna menceritakan kepadalcu, ia berkata: Abdullah
bin Shalih menceritakan kepada kamu ia berkata: Muawiyah
bin shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhatr,
dari Ibnu Abbas, tentang firrran Allah SWT, T; a'"J, J .i
\7 r'^', tli it'zi; 3K 6 J V.tlx_ *G & 4t ayaJ

"Katakanlah, 'Tiadalah aht peroleh dalam wahyu yang
diwahyukan kepadaht, sesuatu yang diharamkan bagi orang
yang hendak memakannya, rrecuari rralau maranan itu
bangkai, atau darah yang mengalir',,, bahwa (r1',
maksudnya adalatr yang dapat ditumpatrk arr.e23

14124. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hasan
menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, ia berkata: Ibnu
Dinar mengabarkan kepadaku dari Ikrimah, tentang firman
Allah SwT, (, 3-A fi 5 ,,Atau darah yang mengalir,,, ia
berkata, "Jika bukan karena ayat ini, niscaya kaum muslim
menghararnkan urat dagrng, sebagaimana kaum yahudi
mengharamk antny a."924

14125. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hajjaj
bin Minhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad
menceritakan kepada kami dari yatrya bin Sa'id, dari Al
Qasim bin Muhammad, dari Aisyatr, barrwa dirinya tidak
berpendapat adanya keburukan pada daging binatang buas
dan tidak pula pada warna merah yang masih terdapat di

YB
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Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1406) dan Al Mawardi dzlamAn-Nukat wa
Al Uytn (2/l8l).
Abdurrazzak dalam tafsirnya (2/69), Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (sfi407),
dan Al Bagbawi dalamMa,alim At-Tanzil (2t432).
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dalam tubuhnya Kemudian ia menrbac a ayat, (';'' A31
"Atau darah yang mengalir."e2s

14126. Al Mutsanna menceritakan kepadaktr, ia berkata: Suwaid

me,lrceritalmn kepada kami, ia berkata: Ibnu Mubarak

me,ngabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, Al Qasim

bin Muhammad me,lrceritakan kepadaku dari Aisyatr RA, ia

berkata: Ia menyebutkan ayat ini C':r'' lr" tr "Atau darah

yang mengalir,u alcuberkata: jika kita lihat di dalam burmah

(wadah terbuat dari batu) maka ia akan terlihat benn'ama

kuning.e26

Telatr kami jelaskan sebelumnya di dalam kitab ini temtang

makna lafazh'r*ljr, batrwa ia adalah najis dan busuk, serta sesuatu

yang digunakan untuk bermaksiat kepada Allah swT dan sejenisny4

sehingga tidak perlu kami ulangi penjelasannya. D*y izei
de,ngan makra lafazh 6*ilt, dalam firman Allah SwT, 4, tl 4 r},l
yang telatr kami jelaskan bersama jenis-jenisnya, maka tidak perlu

diulangi lagi.

Abu Ja'far berkata: Para ahli qira'at berbeda pendapat tentang

bacaan fimran Allah swT, '^-; CSi 6 { uKeanali kalau

maknnan itu banglai."

Sebagian ahli qira'at Madinatr, Kufah, dan Bashrah

me,nrbacanya,'ii6i-ilt it a*gan hurufya alrr.'z€+ tanpa merytasydid-

kan hnnrf ya yarlg dr-nashab'kan, sebab pada lafaztr 
'trfi uaarn

maj hul, dan lafaztr iilir sebag u maf ul untuk t'-fi y*g dr'nashab -kan'

Mereka menyebutkan ofi untuk me'lrgingatkan adanya sesuatu yang

terserrbunyi pana irrtazh o fi.
Ibmr Abu Hatim dalan tafsirnya (511407').

Ibitt.
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. Sebagian ilLi qira'ar Makkatr dan Kufah mernbacanya, i:lf !1
ts'jii aenganhuruf ta dan4 drng* meringank* U"r"* hrxut ya,
serta me-nashab-kannya. seakan-akan makna di-nashab-kannya
lafa/n B ,*u seperti malcna sebelumnya" dan merek a met-ta,nits-
kan ir3* sebab i#r 

"aUrf, 
ntuannats,sebagaimana dikatakan , 46 qt

'&-t8 Lafazh'116-16-'f.'6 u, disebutkan maihul pada satu rafazh dan
di+a'nits-l<at pada lafazh yang lain, sebab rjrz setelaturya adalatr
mu'anats.

Sebagian ilrli qira'ar Madinatr membacanya, * irk !f ff
dengan-huruf ta pada lafazh3:k, men-tasydid-kan huruf ya pad,a

lafazh'4, a^ mencukupkan lafazh ttfi a*gan isim tanpa ada
maful. Itu karena lafazh q A'* i,f ft ,nArf, istisna,, dan dalam
batrasa Arab kalimat istisna'hanya ."r"ip dengan isim tanpa maful,
seperti biasa dikatakaq ':)el otkirf ff }"6t iri atau 'l?t t:r<;_i,f lfi
tanpa maful datisim setelatr hwuf istisna,.e27

.Abu Ja'far berkata: Bacaan yang paling benar menurutku
adalalr i:t<;-'t:l U d"rrg* huruf ya dan tafazh '# 

^r^ 
men-tasydid-

kan huruf ya .*tu rn"-, ashab-kan lafazh B, ,ri"U latazh 'o:k

menempati kata mudzakar yang telatr disebutkan sebelumnya.
Sesungguhnya Allatr qwT berfirman, iF 4 afr|U O'4 { ,i
f ,'^'' fil1343K it Jyl^ltx-2o.6.

Tentang bacaan lafazhi# d"ng* rafa,, meslopun dalam bahasa
Arab lafazh tersebut tidak salatr, nirmun pada ayat Allah ini tidak
dapat dibenarkan, sebab Allah SWT berfirman, (.0"'r,6 5,,Atau

n' N Ibnan (Ibnu Katsir dan Ibnu Amir) serta Ha,zah nrembacanya, i,rk lr rt
dengan humf ra. Ibnu Kasir dan Hamzah membacanya ii !- d*g -"-
nashab-ka,nya, den isim lafazh tili mudhmar (t€rsembunyi). Sementara itu,
Ibnu Amir tnernbacanya k a*g* me-rafa,-|anaya.
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darah yang mengalir.u ladi, tidak ada beda antara bacaannya dengan

bacaan li', dengan di-nashab-kan, sebab itu merupakan athaf bag

lafazh ''^-;.Jika lafaztr '{ ;; i* madu', maka sehanrsnya i'r dan pl
jtga marfui akan tetapi keduanya nashab, sehingga di-athaf-kan

kepadanya, dan kata fiiogrnashab.

rakwil lirman Altah: 3ie $:'itb *13 '*'e j# tiS
j,$ Tnorongsiapa yang dalam keadaan terpahsa, sedang dia tidah

menginginkannya dan tidak [pulal melampaui batas, maka

sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang)

Abu Ja'far berkata: Para atrli tafsir berbeda pendapat tentang

penafsiran firman Allah SWT, "Barangsiapa yang dalam fteadaan

terpalrsa, sedang dia tidak menginginlcannya dan tidak (pula)

melampaui batas."

Pendapat-pendapat tentang ayat tersebut telah kami seb,'utkan

sebelgmnya pada kitab kami ini, tepatnya pada suratr Al Baqarah,

sehingga tidak perlu kami ulang penjelasannya. Malaranya yang benar

adalah, barangsiapa dalam keadaan terpaksa memakan bangkai, atau

darah yang mengalir, atau dagng babi, atau hewan yang disernbelih

tanpa menyebut nama AllalL padahal sebenarnya ia tidak ingin

menikmatiny4 jika saja bukan karena keadaan lapar yaog

membahayakan dan tidak melebihi batas yang dibolehkan oleh Allatt

unttrk me,rnakannya, serta hanya makan sekadar guna menghindari

kematian yang akan menimpa dirinya jika ia tidak memakannya, 'ir|

3i3 4: nMaka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi

Maha Penyayang," atas perbuatannya tersebut, sehingga Dia tidak

memberi hukuman. Bila Allah menghendaki niscaya Dia akan

menghnkumnya, an Esdengan menrbolehkan me,rnakannya saat ia

-
-
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mernbutuhkan. Bila Atlah menghendaki niscaya Allah akan

mengharamkann,a' 
ooo

4t <;r:jy,s,'jL 6'Frj t5 ojt &',
j c";rU J:# 6 i L-W H e.fr cf; #ti

'tt$cJ-4Al
.z | ./1
bJ.*a)

"Dalrt kepada orarlg.orarlg Yahudi, rutni hmarnlrarr segala
binatang ydrJgbqlculcu dtrr dari sapi ilmr ilomba, Kanri
hmanl<mr atas mqel<alemak df,rihcfuabhaurry ia4

selaiu-lanak yorrlg melel<at di punggungl<edmrrya atant yorng

ili perutbesar ilart u.sus atau yarybucarnpur dmgan
tulang.DemikianlahKarrilwlunJnrrl":el<adisebabl<mt
le&nhal<aan rnerel<n; dmt sesunggutvry a Karni adflldh

MalwBenar."
(Qs. Al An'aam [61: 146)

Takwil lirman Auah: 'P 
"t'jL 

6?ijrg O-$i &3
(Dan kepada orang-orang Yahudi" Kami haramkan segala binatang
yang berkuku)

Abu Jarfar berkata: Allatr SWT menjelaskan, "sesungguhnya

telah Kami haramkan setiap binatang yang berkuku kepada orang-

orang Yahudi, tennasuk binatang ternak dan burung yang jari-jarinya
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tidak terpisah seperti, utrt4 serta binatang ternak lain, seperti angsa

dan bebek."

Makna yang kami ungkapkan sama seperti yang dinyatakan oleh

para ulama tafsir.

Riwayat-riw ayat yangmenjelaskan hal tersebut adalatr:

14127. Al Mutsanna dan Ali bin Daud menceritakan kepadaku,

mereka berkata: Abdullatr bin Shalih menceritakan kepada

kami, ia berkata: Muawiyah bin Shalih menceritakan

kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas, te,ntang

firman Allah swr, ? "r'LL6'#li,g O-51 if't
"Dan kepada orang-orang Yahudi, Kami haramlan segala

binatang yang berhtht," yaitttunta dan burung unta.e28

14128. Muhamnad bin Saad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapalarya, dari Ibnu Abbas, tentang firman

Allah swr, -P 
";'jL tt? lj,rS O5l &'t "Dan

lrepada orang-orang Yahudi, Kami haramkan segala

binatang yang berlatht," ia berkata, 'tlnt4 bunurg unta" dan

hewan-hewan semacamnya. "92e

l4l2g. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Yatrya bin
Adam menceritakan kepada kami dari Syarik, dari Atha, dari

vtt Imam Al Bukhari 6"1*, Tafsir Al Qar'an, Bab: Firman Allah SWT, {fi

# "; 3L gf V6 O:51 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1410),

Al Mawardi dalamAn-Nukat wa Al Uyun (21183), dan Ibnu Al Jauzi dalamZad

* !l#:" 
(3n4t)'
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Sa'id, tentang firman Allah SWT, 6? ljrg OSt &',brrt Z t
* 6i Jr+ "Dan kepada orang-orang yahudi, Kami

haramkan segala binatang yang berhtht,'yakni hewan yang
j ari-j arinya tidak bercelah. e3o

14130. Ali bin Al Husain Al Azdi menceritakan kepadaku, ia
berkata: Yahya bin Yaman menceritakan kepada kami dari
Syarik, dari Atha bin Sa'ib, dari Sa'id bin Jubair, tentang
firman Allah Swr, P ";jL 

g?Ijg <r$l &i
"Dan kepada orang-orang Yahudi, Kami haramkan segala
binatang yang berhtht," ia berkata, ..Maksudnya 

adalatr

setiap hewan yang jari-jarinya terpisatr, seperti ayam.,,e3l

14131. Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata:
Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari
Mujahid, tentang firman Allah SWT, P "; 

'jL ,,Segala

binatang yang berhtht," yakni burung unta dan unta.e32

14132. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najrh, dengan

lafazhyang sama.e33

14133. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan
kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah SWr, &3

tso Ibnu Abu Hatim dalam tafsinrya (5/lal0) dan Al Mawardi dalan An-Nukat wa

93t

932

Al Uyu(U183).
Ibid.
M:jSa qhm tafsinrya (330), Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1410), dan
Al Mawardi datxn An-Nufrat wa Al Uytn (2/ 183).e33 Al Baghawi dalam Ma'alim rlt-ro*il pt*l'y.
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P "; 
'jL gF lit-l <r,lt "Dan trepada orang-

orang Yahudi, Kami haramkan segala binatang yang

berhtht, " maksudnya adalalt unta, burung unta dan burung-

burung yang menyerupainya, serta ikan Paus.e3a

14134. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsauri menceritakan kepada kami,

ia berkata: Ma'mar menceritakan kepada kami dari Qatadatr,

tentang firman Allah SWT, # "; 
'jL "segala binatang

yang berlatht," yaitu unta dan btrrung unta, hlku tangan dan

kaki unta begitu juga dengan burung unta. Diharamkan pula

bagi mereka jenis-jenis unggas, seperti bebek, serta setiap

hewan yang jari-jarinya tidak terpisah.e3s

14135. Muhammad bin A1 Husain menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,

ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As:Suddi,

tentang firman Allah SWT, # "; 
'jL "segala binatang

yang berlatlcu," yalairurta dan burung unta.e36

14136. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Syailfi me,nceritakan

kepada kami dari Mujatrid, tentang firman Allah S*, &3

P ";jLlt?liti 
Or$l"oon kepada orans-orans

Yahudi, Katni hararnkan segala binatang yang berlatht," ia
berkata, "Burung unta dan unta adalah syaqan-syaqan." A7<l

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5ll4l0) dan Al Mawardi dalamAn-Nukat wa
Al Uytn(21183).
Abdurrazzak dalam tafsirnya (2170),Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1410),
dan Al Qruthubi dalamAl Jami'li Ahkam Al Qur'an (71124).
Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyrn (21183) dan Ibnu Al Jauzi dalan Zad
Al Masir (3ll4l).

934

935

936
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lalu bertanya, "Apa ittt syaqan-syaqan?" Ia menjawab,

"Setiap hewan yang jari-jarinya tidalc terbelatr, orang-orang

Yahudi tidak memakannya, seperti unta dan burung urta.
Adapun ayam dan burwrg, dimakan oleh merek4 sebab jari-
jarinya terbelah."e37

14137. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang firman Allatr
SwT, 'fi o; 3L "segala binatang yang berhtlat,,, ia
berkata,'"Burung unta dan unta adalah syaqan-syaqan.,, AklJ
lalu bertanya kepada Qasim bin Bazatr, '.Apa itu syaqan-

syaqan?" Ia menjawab, "setiap hewan yang jari-jarinya tidak
terbelah." Ia juga berkata, "Adapun hewan yang terbelah jari-
jarinya, maka orang-orang yatrudi memakannya. Jari-jari
ayam dan burung terbelah, maka orang-orang yahudi

' 
memakzmnya. Jari-jari unta dan burung unta tidak terbelatr

sedikit pun, demikian juga jari angs4 maka orang yahudi

tidak memakan unt4 burung unt4 atau angsa. Orang yatrudi

juga tidak memakan setiap hewan yang jarinya tidak
terbelah, serta daging keledai 11.r..,e38

Ibnu Zaid bependapat tentang masalatr ini:

14138. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu wahab
mengabarkan kepadaku, ia berkata: Ibnu Zaud berkata,
tentang firman Auah swT, jL 6?ljrg OJt &3

As-sryrrthi &lam Ad-Dun al Mantsur (31s3) dan Ibnu Kabir dalam tafsimya
(dlee).
As-srryuthi &lan Ad-Dun Al Mantsur (3/53), Ibrnu Kaeir dalam tafsirnya
(dlee).

$7
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# ";"Dan 
kepada orang-orang Yahudi, Kami haramkan

segala binatang yang berhtht," yakni hanya unta.e3e

Abu Jarfar berkata: Pendapat yang paling benar adalatr yang

dikatakan oleh Ibnu Abbas dan orang-orang yang sepakat dengannya,

sebab Allah SWT mengabarkan bahwa Dia mengharamkan setiap

hewan yang berlcuku kepada kaum Yahudi. Oleh karena itu, tidak

boleh mengeluarkan sesuatu dari keumuman dalil, kecuali yang

menjadi ijmatlama.

Jika memang burung unta dan setiap hewan ternak serta unggas

yang memiliki lruku dan jari-jarinya tidak terbelah, masuk ke dalam

keumuman dalil ini, maka wajib dihukumi batrwa ia masuk ke dalam

keumuman dalil, sebab tidak datang kabar dari Allah SWT dan rasul-

Nya pengecualian bahwa sebagian ada yang tidak masuk dalam

keumuman dalil. umat Islam juga teldh se,pakat batrwa ia masuk dalam

ayat tersebut

rakwil lirman Allah: -V4t;:t # 6; #ti *t <;
W3;), JILU, Jytoo, dari sapi dan domba, Komi harankan

atas mereka lemah dari kedaa binatang itu, selain lemah yang

melehat dl punggang keduanya)

Abu Ja'far berkata: Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang

masalah lemak yang diharamkan Allatt SWT, yang berasal dari sapi

dankambing.

' Pertama: Berpendapat batrwa maksudnya adalah lemak yang

menutupi perut saja.

tse Ibmr Al Jauzi dalan tud Al Masir (3ll4l) dan Ibnu Athiyyah dal^m Al
Muhanar Al Waj iz (2t357).
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Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

14139. Bisyr menceritakan kepada karni, ia berkata: yazid
menceritalcan kepada kami, ia berkata: sa'id menceritakan
kepada kami- dari Qatadah, tentang firman Allah SWT,
JI?U, 11,-q#" # c;; -Sti ,iif 6;-l!j;S "Dan dari sapi din domba, Kami haramkan atas
mereka lemak dari kedua binatang itu, selain lemak yang
melekat di punggung keduanya. " Telatr diberitakan kepada
kami bahwa Nabi SAW bersabda, ..Allatr SWT memerangi

kaum Yahudi sebab telatr diharamkan kepada mereka lemak
yang ada di perut, akan tetapi mereka me,rnakan hasil
penjualannya."e&

Kedua: Berpenrlapat bahwa maksudnya adalah semua lemak
yang tidak menempel di tulang dan tidak berada di atas tulang.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

14140. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan
kepadaku, ia berkata: Ibnu Juraij berkata, tentang firman
Atlah swT, W;::, # C::; ,Kami haramtran atas

mereka lemak dari kedua binatang itu," ia berkat4
"Sesungguhnya Allah mengharamkan bagi mereka lemak

s Al Br*hari dalam pernbahasan tentang jual beli (2236), Mulim dalam
pembahasan tentang kerjasama dalam bidang pertanim (Musaqah) (71), Abu
Daud dalam pembabasan t€ntang jual beli (248q, aan .lnmaa-dalam
musmdnya (3824).



Tafslr ltth:Ihabdri

yang menempel di perut, dan setiap lemak hewan berlemak

yang tidak menempel pada tulang."eal

Ketiga: Berpendapat bahwa maksudnya adalah lemak yang

menutupi penrt dan yang adapadabuah pinggangnya.

Mereka yang berpendapat demikian me,nyebu&an riwayat-

riwayat berikut ini:

l4l4l. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadalru, ia

berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,

ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

tentang fimran Allah SWT, -W;::" 
# C::; "Kanni

haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang itu,"
bahwa maksudnya adalah lemak yang menutupi perut dan

yang ada pada kedua buah pinggang. Orang-orang Yahudi

berkat4 "Israil telah mengharamkanny4 maka karri
menghararnk anrtya."g 

42

14142. Yunus me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Za,d bery,ata,

tentang fimran Allah SW'T, -t 4t;:) f* C::; "Kami
haramlran atas mereka lemak dari lc.edua binatang itu,"
batrwa maksudnya adalatr, telah diharamkan bagi mereka

lemak yang menutupi perut dan yang ada pada dua buatr

pinggang. Demikian yang tertulis di dalam kitabku dari

Yunus.93

e4r Ibnu Al Jauzi dalam hd At Masir (31L42) dan Al Mawardi dalamAn-Nulst wa
Al Uytn (21183\.*' fbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1410) dan Ibnu Al Jauzi dalam fud At
Masir(31142).

e43 Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (31142), Al Mawardi dalamAn-Nulcat wa Al
Uyun (2/183), dan Al Baghawi dalamMa'alim At-Tanzil Q1433).
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Abu Ja'far berkata: pendapat yang paling benar adalah bahwa
sesungguhnya Allah swr mengabarkan bahwa diri-Nya telatr
mengharamkan lemak kambing dan sapi selain yang dikecualikan oleh
Allah SW'T, yaitu yang ada di atas punggun$yq yang ada di penrt
besar dan usus, serta yang menempel pada tulang. Jadi, setiap lemak
yang pda pada sapi dan kambing adalatr haram bagi merek4 selain
yang dikecualikan oleh Allah SWT.

Pendapat kami sesuai dengan sabda Nabi sAW, ,Ailah sw
memerangi kaum Yahudi, telah diharamlcan bagi mereka lemak, tetapi
lremudian mereka menghiasinya raru menjualnya, dan memakan hasil
penjualannya."

Tentang firman-Nya, w^j;ili ,1'G 6 "serain remak yang
melelrat di punggung keduanya,,, maksudny& adalah kecuali lemak
rusuk dan yang menempel pada punggung. Itu tidak diharamkan bagr
mereka.

Makra yang kami ungkapkan sama seperti yang dinyatakan oleh
para ulama tafsir.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah:

14143. Al Mutsanna menceritakan ke,padaku, ia berkata: Abdullah
bin shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah
bin shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah,
dari Ibnu A.bbas, tentang firman Allah SWT, i'G li {g-14;S 

"selain lemak yang melekat di punggung
kcduanya,, yakni lemak yang menempel pada punggung.e4

s Ibnu Abu Hatim d4lam tafsirn),a (5/l4l0), Al Mawardi dalamAn_Nutut wa Al
Uyun (AlU), dan Ibnu Al Javzi datanZld At Masir Ottiii.- 

--'
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14144. Muhammad bin Al Husain mencerital@n ke,padaku, ia

berkata: Ahmad bin Mufadtrdhal menceritakan kepada kami,

ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

tentang firman Allah SwT, -6i;S i13 U, Jy "S"lotn

lemak yang melekat di punggung lceduanya," )rakni yang ada

pada ekor.

14145. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
'Usamah menceritakan kepada kami dari Ismail, dari Abu

Shalih, ia berkata, "Lemak ekor, termasuk yang ada di

punggung keduanya. "e45

Takwil lirman Allah: 4Qi j @roo yong di perat besar dan

usus)

Abu Ja'far berkata: I-afaz/n 46:fl adalah bentuk jamalq

sedangkan beirtuk mufrad-nyaadalah tiyi Uyiir22e yutu sesuatu

yang terkumpul di perut dan mengelilinginya yaitu te,mpat keluanrya

kotoran dan juga termasuk usus.

Makna kalam adalah, 'I(ami haramkan bagi mereka lernak sapi

dan kambing, kecuali lemak yang melekat di punggung dan pertrt."

Ixrtazhl 46Ji ada pada posisi rafa' ymg dr-athaf-kat kepada

'..iilt, sedangkan hunrf li setelah lt .aArn nashab, kare,na sebagai

mustatsna' (yang dikecualikan) Aari iy'.lr.
Malma yang karni ungkapkan sama seperti yang dinyatakan oleh

para ulama tafsir.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah:

e{5 lbid.
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14146. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah

bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyatr

bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah,

dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah SWT, VQI j
"Atau yang di perut besar dan usus," bahwa maksudnya

adalah tempat keluarnya kotoran.ea6

14147. Muhammad bin Amru menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Isa, dari Ibnu

Abu Najih, tentang firman Allah SWT, 4W J "Ato,
yang di perut besar dan usus," yakni tempat keluarnya

kotoran.9aT

14148. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, daxi

Mujatrid, tentang firman Allah SWT, $Ql j "Ato, yang
* 

di perut besar dan usus," yakni tempat keluamya kotoran.eas

14149. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Usamah menceritakan kepada kami dari Syibl, dari Ibnu Abu
Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah SWT, -jr;Ji 

J
"Atau yang di perut besar dan usus," yakni tempat keluarnya

kotoran.eae

14150. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin
Yaman menceritakan kepada kami dari Su$an, dari Atha,

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (S/lal t).
Mujahid dalam tafsirnya (330) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsir (5/l4l l).
Mujahid dalam tafsirnya (330), Ibnu Abu Hatim dalam tafsir (5/l4l l), dan Al
Mawardi dnJram An-Nukat wa Al Uyun Qll84).
Ibid.

9'16
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919
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dari Sa'id bin Jubair, tentang firman Allah SWT, -$ri:ft ;
"Atau yang di perut besar dan usus," yakni tempat keluarnya

kotoran.95o

l4l5l. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Yatrya bin
Adam menceritakan kepada kami dari Syuraik, dari Salim,

dari Sa'id bin Jabir, ia berkata, tentang firman Allah SWT, ,1
$Cti "Atau yang di perut besar dan usus," yakni tempat

keluarnya kotoran.esl

14152. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah SWT, J
46,t1 "Atau yang di perut besar dan usus," yakni tempat

keluarnya kotoran.952

14153. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsauri menceritakan kepada kami

dari Mu'ammar, dari Qatadatr, tentang firman Allah SWT, ,
461 "Atau yang di perut besar dan usus," yakni tempat

keluarnya kotoran.es3

14154. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Usamatr dan Muharibi menceritakan kepada kami dari

'' lbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5ll4ll) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al
Masir (31143\.

esr lbid*' Ibnu Hajah dalam Fdh At Bari (8D95), Abdurrazzak dalam tafsirnya Wl),
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5ll4l l), dan Al Mawardi dalan An-Nukat wa
Al UyunQllS4>.

e53 lbid
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Juwaibir, dari Adh-Dhahhak, ia berkat4 ,.Tempat keluarnya
kotoran."954

14155. Diceritakan kepadaku dari Husain bin Al Farj, ia berkata:
Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman
menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh_
Dhahhak berkata, tentang firman Allah SWT, %6f, j
yakni perut, selain lemak yang menempel padanya.ess

14156. Muhammad bin sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:
Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan
kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas RA, tentang firman
Allah SWT, 4VJt J ,,Atou yang di perut besar dan wus,,,
yakni tempat keluarnya kotoran.e56

14157. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, ia

,^ berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,
ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-suddi,
tentang firman Allah SWT, l4W J ,,Atou yang di perut
besar dan usus," yakni tempat keluamya kotoran.esT

Ibnu Zaid juga berpendapat demikian tentang lafatin j
i4l$rt, riwayat yang menj elaskan demikian :

14158. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu wahab
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,
tentang ayat, i4t;.ri j ,,Atau yang di perut besar dan

Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (5114ll) dan Ibnu AI Jauzi dalam zad Al
Masir (31143).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (Sfi4fi ) dan Ibnu Al Jauzi dalam zad Al
Masir (31143).
Ibid.
Ibid.
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usus," yakni tempat yang di tengatrnya terdapat usus, yakni

kelenjar susu, yang dalam bahasa Arab disebut marabidh.esg

Taknil firman Altah: W1:tg6 5 (Atuu yang bercampur

dengan tulang)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT menjelaskan, "Sesungguhnya

Kami telah mengharamkan lemak sapi dan kambing kepada orang-

orang Yatrudi, kecuali yang melekat di punggung dan di perut besar

serta usus, Sedangkan yang melekat pada tulang semua itu Karni

halalkan bagi mereka."

Allah SWT kemudian mengembalikan firman-Nya, 'l,i$ Y 5
"Ji",uepaaa firman-Nya, -6jAS i,'G 6 Jy*srtoin lemak yang_

melelrat di punggung kcduanya," maka ti dalam firman-Nya, C I
")4'Jffi ada pada posisi nashab.lantaran di--athaf'Y'an kepada

tiazn 6 aaam firman-Nya, -6j;)i Jt?V, {1 a"rrg*-firman-
Nyq "):i3:tg 6 J rcpaaa firman-Nyu,-tAjrl)i J13 U, f;
"Selain lemak yang melekat di punggung kcduanya." Maksud firman-

Nya, ")4'J:I$C J "Atou yang bercampur dengan tulang," adalah

lemak yang ada pada buah pinggang, lambung, dan lain-lain.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalatr:

14159. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman Allatr SWT, t1 j1
")4 'J:rg "Atau yang bercampur dengan tulang"' ia

berkata, "Lemak buah pinggang yang ada pada pangkal ekor

e58 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5ll4ll), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Uyun Q/184), dan Ibnu Athiyyah dalam Al Muhanar Al Wajiz Q1358).
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adalah halal, dan setiap yang ada pada jari-jari, lambung,

kepala, dan mata yang melekat pada tulang adalah 5"1u1.:,ese

14160. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, ia
berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,
ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,
tenrang firman Allah SwT, ';4'JJA V t ,,Atau yang
bercampur dengan tulang,,, yakni lemak yang melekat pada

tulang.e6o

Takwit rirman Ailah: 'ij+$ G6 "6, ,iti ,!t3
(Demikianlah Kami hukum mereka disebabhan kedurhakaan

mereka; dan sesungguhnya Kami adalah Maha Benar)

Abu Ja'far berkata: Allah menyatakan, "Inilah binatang ternak
dan unggas yang Kami haramkan kepada orang-orang yatrudi, yaitu
binatang yang memiliki kuku tidak terpisatr dan lemak yang ada pada

sapi serta kambing 
-yang 

telah kami sebutkan pada ayat ini-. Kami
mengharamkannya sebagai hukuman Kami untuk mereka dan sebagai

balasan atas perbuatan buruk serta kedurhakaan mereka terhadap
Allah SWT.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalatr:

1416l. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid,

menceritakan kepada karri, ia berkata: Sa'id menceritakan

keplda kalni dari Qatadah, tentang firman Allah SWT, Aj',
'b3+3 66 '114, ,iij. "-Demikiantah Kami hutam

Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al uyun (31143) dan Ibnu Al Jauzi dalam zad
Al Masir Qll84).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (sll4ll) dan Al Mawardi dalam An-Nukot wa
Al IlytnQllU).

959

960
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mereko disebabtran tredtrtalcaan mereka; dan sesungguhnya

Ifumi adalah Maha Benar, " bahwa Allah SWT

mengharamkan hat-hal tersebut sebagai balasan atas

kedurhakaan mereka.e6 
I

14162. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu 7-aid berkata,

tentang ayat, t;dJ 66 -6:,, -#i 6j'' " Demtkianlah

Kami hulatm mereka disebabkan kedurhakaan merelw; dan

sesungguhnya Kami adalah Maha Benar, " bahwa

maksudnya adalatr, "Kami berbuat demikian kepada mereka

disebabkan kedurhakaan mereka'"e62

Firman-Nya, i;S G;i *rt.udnya adalatr, "sesungguhnya

Kami Maha benar dalam apa yang telatr Kami kabarkan tentang

orang-orang Yahudi dan tentang lemak serta daging'dagrng binatang

ternak dan unggas yang telatr Kami sebutkan, bahwa Karni telah

mengharamkannya kepada mereka dan dalam kabar-kabar Kami

lainnya. Mereka berdusta dalam pengakuan mereka, batrwa Israil telatr

mengharamkannya bagi diriny4 sehingga mereka mengharamkannya.

ooc

'&U #-{i F*i fr it PJi., ii i i':L ari

961

962

4#i,irt'i
Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (5/1411)'

Ibnu atriyyatr d111a1n Al Muhlnir At waiiz Qt358) dan Al Qgrthubi dalam Al

Jami' ti Ahkam Al Qur'on(71127).
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"Mcrlrr-iilrcmer:elramen/nstalorrrk;c.ltrrurl<atal<mtlah,
'Tulwnrrrumemp.rnyairohmotyafl gluu;donsilcsc,Nyo

ddak dapot ditolak dmi l<mm yong fudoso'."

(Qs. Al An'aam 16l: 147)

rarrnir liman Alleh:. fu5 F, i;4j Jft i;'3L b9

A.;St ,jfi * bU '$..ii lMaha jiha mereka mendustakan

kamu, katokanlah, "Tuhonmu mempunyai rahmat yang luas; dan

siksa-Nya tidak dapat ditolak dari kaum yang berdosa', )

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman kepada Nabi SAW,

"Wahai Muhammad, jika orang-orang Yahudi mendustakanmu

tentang apa yang Kami kabarkan kepadamu, batrwa Kami telah

menghararnkan dan menghalalkan sesuatu yang telatr Kami jelaskan

pada ayat ini, maka katakanlatr, 'Tuhan kalian adalatr pemberi rahmat

kepada kami dan hamba-hamba-Nya beserta seluruh makhluk-Nya
yang beriman kepada-Nya'."

Dialah pemilik rahmat yang luas, yang meliputi seluruh

makhluk-Nya, baik yang berbuat baik maupun yang berbuat dosa. Dia
tidak mempercepat hukuman-Nya kepada orang yang kufiu
kepadanya, serta tidak mempercepat hukuman orang yang bermaksiat
kepada-Nya.

Dia memberi kemuliaan kepada hamba-Nya yang beriman dan
taat kepada-Nya, serta tidak lengah dalam memberi patrala atas

amalan merek4 sebagai ratrmat dari-Nya. Akan tetapi, tidak ada yang

bisa menolak kemurkaan dan adzab-Nya.

Makra yang kami trngkapkan sama seperti yang dinyatakan oleh
para ulamatafsir.
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Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalatr:

14163. Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujahid, tentang firman Allah SwT, li"iL og "Mako
jilro mereka mendustalwn kamu," ia berkata, "Yakni orang-

orang Yahudi."e63

14164. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujahid, tentang firman Allah SwT, ii2"iL 69 uMaka

jika mereka mendustakan kamu," yakni jika orang-orang

Yahudi mendustakanmu maka katakanlatr, )fr i, fri:t:
fut'Tuhanmu mempunyai rahmat yang luas."e&

14165. Muhammad bin Husain menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia

berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, ia

berkata, "Orang-orang Yahudi berkata"'Sesungguhnya Israil

telah mengharamkannya, yakni mengharamkan lemak yang

menempel di perut dan lemak dua buatr pinggang, maka

kami pun mengharamkannya'. Allah SWT lalu berfirman,q*,,jti * bu IA{t to' # i H tt,
'Maka jika merelca mendustalan kamu, lcatakanlah,

Mujahid dalam taBinrya (330), Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1412), dan

Ibnu Al Jauzi dalam hd Al Masir (31144).

Ibid
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"Tuhanmu mempunyai rahmat yong luas; dan siksa-Nya

tidak dapat ditolak dari kaum yang berdo.r6."e55

oco

S 1 rgriY. T i ( UAU K\ iti i;tf6 n5\ 3 k"
1j,$ i* 4 u O;rt ;K STra',$ nW

1 o;jt ofct &.F ), ; p+ {" S:sk,
';'*ySy5irb"u$i

" Or an g. or ang y ang mmrp ercelgultul<an Tuhmt, dl<f,rt

mqrgatakn,' Jika y'.J;lah mmghendnki, niscaya l<onli dfrn
bapak bapakl<nrrli ddak memperselcuai<m.Nya dmr fidak

$*la) l@r.i mengfumartl<anbmang sesuotu apa pun'.
Demikian pulalah orcmg.orang sebelum nrl":el,a tclah
mendustal<mt (ptrd rastl) sampai mqela merasal<mt

siksaan Kamil Katalcmtlah,' Adalcdr l<ilnru memptlry ai
sesuofl.t pengetahuan sehinga ilapat l<frnnl

nwngeflrul<al<mmy a lnpod" Kami?' Karrru fidak mengil<uti
l<e aMIi p u s ang!<aan b elals, dm l<amt tidak lain hmy alah

bqdusta."
(Qs. Al An'aam [6J: 148)

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5ll4l2) dan lbnu Al Jauzi dalam Zad At
Masir(31144).
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Takwil liman Allah: 1t ti ?;AU':t'13 i'ry;1'q$ 3k"
$'gVti(' & h,6 u <r-$t (K AirA ;1 ut|1i tgtiy.
'br::i J t- A1 s$"'hi I oj* oyil t;. fi, ), ; P'-v,$

(Orang-orang yang mempersekutukan Tuhan, akan mengatakan,

"Jika Altah menghendaki, niscaya kami dan bapak-bapak kami

tidak mempersekutukan-Nya dan tidak [palal kami mengharamkan

barang sesuatu apa pun." Demikian pulalah orang-orang sebelum

mereka telah mendustakan [para rasulJ sampai mereka merasakan

siksaan KamL Katakanlah, "Adakah kamu mempunyai sesuatu

pengetahuan sehingga dapat kamu mengemukakannya kepada

Kami?" Kamu tidak mengikuti kecuali persangkaan belaka, dan

kamu tidak lain hanyalah berdusta)

Abu Ja'far berkata: Firman Allah, 'tFA irii 3fu" "Orang-

orang yang mempersehtnkan Tuhan, akan mengatalcan," maksudnya

adalah orang-orang yang menyekutukan Allah SWT dengan berhala-

berhalq dari kaum musyrik Quraisy.

tUA-(,':;l47 j "lito Atlah menghendah, " untuk menolak

kebenaran dengan kebatilan dan tidak ingin mengakui kebenaran

hujjatr yang telah dijelaskan kepada mereka, sedangkan mereka telah

mengetatrui kebatilan kesyirikan yang mereka perbuat dan kebatilan

pengharaman mereka pada hasil tanaman dan binatang ternak,

sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allatr SWT pada ayat-ayat

sebelumnya, yoitu, ti;' +;$ii; +Fii OVit, LlJ,{.t
dan seterusnya. Kemudian mereka berkata, "Jika Allah SWT

menghendaki kami beriman dan mentauhidkan-Nyq serta tidak

menyembah berhala dan menghalalkan harta-harta kami berupa

saibah, bahirah, serta yang lainnya" niscaya kami tidak akan

menyekutukan-Nya, dan bapak-bapak kami tidak akan berbgat



SwdtNArtaant

demikian. Kami juga tidak akan mengharamkan apa yang kami
haramkan, sebab Dia Matra Kuasa untuk mencegatr kami sehingga

kami tidak akan mendapati jalan untuk melakukannya, baik dengan
mendorong kami kepada keimanan dan meninggalkan kesyirikan,
menghalalkan apa yang kami haramkan, maupun dengan cara

memberikan taufik-Nya kepada kami sehingga kami menetapkan
ketauhidan-Nya dan meninggalkan peribadatran kepada berhala serta

tidak menyekutukan-Nya dalam ibadatr, dan membuat kami tidak
mengharamkan hasil tanaman dan binatang ternak, sehingga kami
menghalalkannya. Akan tetapi, Allah swr tidak mencegah apa yang

kami perbuat."

Allah SWT lalu mendustakan perkataan mereka, batrwa
sesungguhnya Allah meridhai apa yang mereka perbuat dan apa yang

mereka haramkan. Allah juga membantatr hujjatr dan alasan mereka
dengan firman-Nva, 4 u, o-$i 7K -^yJL yakni
sebagaimana orang-orang musyrik mendustakan kebenaran yang
Muhammad SAW bawa. Demikian pula orang-orang fasik yang
durhaka kepada tuhan mereka serta mendustakan ayat-ayat Allah dan
hujjah-hujjatr-Nya yang dibawa oleh nabi-nabi mereka. Mereka pun
menolak nasihat Muhammad sAw, 'g"g\jf $ makaAllah murka
terhadap mereka, sehingga Allah timpakan adzab kepada mereka agar
mereka merasakannya, maka binasalah mereka dan merugilah di dunia
serta di akhirat.

Allatr kemudian berfirman, "Mereka adalatr orang-orang yang
bedalan di jalan orang-orang sebelum mereka, jika mereka tidak
beriman dan tidak membenarkan apa yang engkau bawa dari Rabb
mereka."
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Makna yang kami ungkapkan sama seperti yang dinyatakan oleh

para ulama tafsir.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalatr:

14166. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatr

bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah

bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah,

dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah SWT, U Kl M i
6tif.-{5lU}l "Jika Allah menghendaki, niscaya kami

dan bapak-bapak lcami tidak mempersekutulran-Nya," dan

firman-Ny u, 4 u Oii 7K ayta "orang-orang
sebelum mereka telah mendustakan (para rasul)." Kemudian

Allah berfirman, tUA U 'iit it3 j *nu Ailah

menghendaki, niscaya kami dan bapak-bapak kami tidak

mempersehttukan-Nya. " Orang-orang musyrik berkata,

"Sesungguhnya ibadah kami kepada tuhan-tuhan kami tidak

lain hanya untuk mendekatkan diri kami kepada Allatr

SWT." Allah SWT lalu mengabarkan kepada mereka bahwa

tuhan-tuhan mereka tidak akan dapat mendekatkan diri

mereka kepada-Nya.

A[ah swT berfirrnan, tiur$ u rii il7 j 'lito Altah

menghendaki, niscaya kami dan bapak-bapak kami tidak

mempersehttukan-Nya. " Maksudnya adalatr, "Jika Aku

menghendaki niscaya Aku kumpulkan mereka di atas

pefunjuk."e56

14167. Muhammad bin Amru menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

ffi lbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5ll4l2) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al
Masir (31145).
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menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujahid, tentang firman Allah SwT, "rti ngi73,,Tidqk
(pula) kami mengharamkan barang sesuatu apa pun," ia

berkata, "Perkataan kaum Quraisy yaitu, 'sesungguhnya

Allah SWT mengharamkan bahirah dan saibah'."e67

14168. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari
Mujahid, tentang firman Allah SWT, * nl|{t*Tidak
(pula) lami mengharamlan barang sesuatu apa pun."
Inilah perkataan kaum Quraisy yang tanpa didasari oleh

keyakinan, "Sesungguhnya Allah SWT mengharamkan

bahirah dan soibah ini."e68

Apabila ada yang berkata, "Apa alasanmu mengatakan bahwa

Allah SWT mendustakan kaum musynk yang berkata, 'Allah SWT
meridhai peribadahan kami kepada berhala dan menghendaki

haramnya hasil tanaman dan binatang ternak', dan bukannya
mendustakan perkataan mereka, 7i tgti( {5 ( 4AU^ 17 i
i;i;rg| 'Jiko Allah menghendaki, niscaya lmmi dan bapak-bapak
kami tidak memperselattukan-Nya dan tidak (pula) kami

mengharamkan barang sesuatu apa pun'. Serta atas penyifatan

mereka bahwa Allah SWT menghendaki perbuatan syirik yang

mereka lakukan dan mengharamkan apa yang telah mereka

haramkan?"

Katakanlah, "Ddil yang menunjukkannya adalah firman Allah
swr, 4 u O-itt CK ayla "Demiman putatah orans-

Mujahid dalam tafsirnya (330) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (Slt4t}).
Ibid.
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orang sebelum mereka telah mendustakan (para rasul)'. Allah swr
mengabarkan bahwa mereka telatr mendustakan Nabi Muhammad
sAw dan apa yang disampaikan kepada mereka yang berasal dari sisi
Allah swr, yang berisi larangan untuk beribadah kepada sesuatu
selain Allah dan larangan untuk mengharamkan sesuatu yang tidak
diharamkan oleh Allah di dalam kitab-Nya dan lisan nabi-Nya, dan itu
berarti mereka telah mengikuti jalan orang-orang sebelum mereka
yang mendustakan Allah dan para nabi.

Kedustaan hanya ditujukan kepada yang didustakan. Jika itu
hanya kabar tentang kedustaan mereka dalam perkataan mereka, i
€{tir. $ ( qAUffi i6 pasti Auah akan berfirman, -AL|L
4 ,, O-tl iJ'. Ka"ng meringankan bacaan huruf dzal, dan

penisbatannya kepada kedustaan atas nama Allah, bukan kepada
perbuatan mendustakan.

Masih banyak alasan lain yang tidak dapat kami sebutkan daram

kitab ini, dan apa yang telah kami sebutkan telah cukup bagi orang-
orang yang diberi taufik untuk memahaminya."

Tatrwil firman A-ltah:- oL*6 -l;.F ), I P+ $ $'blf Sy ii sb "uEIi $ g4 rk *ir"ii,',,odoo,h kamu
mempunyai sesuotu pengetahuan sehingga dapat kamu
mengemukakannya kepada Kami?,, Kamu tidak mengikuti kecuali
persangkaan belaka, dan kamu tidak lain hanyalah berdusta)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berkata kepada Nabi-Nya,

"Wahai Muhammad, katakanlah kepada orang-orang yang

menyekutukan tuhan mereka dengan berhala dan yang mengharamkan

hasil tanaman serta binatang ternak, dan yang berkata, VKI ili i,
* ,(i{i€ftif. {', ( 4A 'Jilco Altah menghendaki, niscaya
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lrami dan bapak-bapak kami tidak mempersekutukan-Nya dan tidak
(pula) kami mengharamkan barang sesuatu apa pun,. Akan tetapi
Allah swr meridhai kesyirikan yang kami perbuat dan menghendaki
haramnya apa yang kami haramkan, 'Apakan kalian memiliki dalil
nyata mengenai pengakuan kalian atas nama Allah, bahwa Dia
meridhai kesyirikan yang kalian perbuat dan meridhai pengharaman
kalian atas harta-harta kalian? Adakah hujiah yang meyakinkan, yang
dapat kalian tunjukkan kepada kami?,'

Allah swr berkata, "Kemudian kalian jelaskan kepada kami,
sebagaimana kami telah jelaskan kesalatran ucapan dan perbuatan
kalian, serta membantahnya sehingga masuk aUat,'-;ESi lOi_&, uy
'Kamu tidak mengilatti kecuali persangkaan belaka'. "

Maksudnya adalatr, "Katakanlah kepada mereka, .sesungguhnya

kalian mengatakan apa yang telatr kalian katakan, dan menyembah
berhala serta mengharamkan sebagian hasil tanaman dan binatang
temak,tengan hanya didasarkan pada prasangka dan anggapan bahwa
hal itu merupakan sebuatr kebenaran. Kalian juga merasa berada di
atas kebenaran, padahar itu adalah kebatilan, 'br::iSyg t$ ,oo,
lramu tidak lain hanyalah berdustal sesungguhnya apa yang kalian
perbuat hanyalatr kedustaan. Kalian hanya berkata tentang suatu
kebatilan atas nama Allah, yang didasarkan pada prasangka saja, tanpa
ilmu dan keyakinan, serta tanpa dalil yang jelas.,,

oco

'q;S -# A ic, tltllyl iifi ;,$ S

-

-
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"Katal<mrlah, 'y'Jlah manpunyoi lruiiah yolng ielas logi lcuat;
mdks iilro Dia menghendaki, p6d Dio menrberi peamiuk

lnpdo l<ilnw sefiitattyt a' ."

(Qs. Al An'aam 16l: 149)

Tatcwil firman Atlah: 'G1';{*"13 17 tlt'r1y[ iifi ;9 S
"Katakanlah, 'Allah mempunyai hujjah yang jelas lagi kuat; maka

jika Dia menghendahi, pasti Dia memberi petunjuk hepada kamu
semuanya|"

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berkata kepada nabi-Nya
SAW, "Katakanlah watrai Muhammad SAW kepada orang-orang yang

menyekutukan Allah SWT dengan berhala, yang berkata dusta atas

nama tutran mereka dalam mengharamkan sebagian hasil tanaman dan

binatang temak, apabila mereka telah lemah untuk menegakkanhujjah

mereka ketika engkau katakan kepada mereka, 'Apakah kalian

memiliki ilmu atas apa yang akui atas nama Allah SWT, yang dapat

kalian tunjukkan kepada kami?' Tidak ragu lagi, mereka pasti lematr

untuk menunjukkannya, sebab sebenarnya itu adalatr kebatilan bagi

mereka."

Sesungguhnya Allah SWT mengharamkan kalian untuk

menyekutukan-Nya dengan apa pun, dan melarang kalian mengikuti

langkatr-langkatr syetan dalam mengharamkan sebagian hasil tanaman

dan binatang temak. Dia memiliki hujjah yang kuat dan jelas atas

kalian.

Maksud dari kuat dan jelas adalah, ia dapat mencapai

ketetapannya yang tertinggi di atas segala sesuatu, yang dijadikan

€I
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huiiah oleh makhluk-Nyu, sehingga tidak ada udzur dan hujjatr untuk
kembali membantahnya.

'GI'&'rll 41" ii, "Maka jirrn Dia menghendaki, pasti Dia
memberi petunjuk lccpada kamu semuanya r,, maksudnya adalah, jika
AIIah menghendaki maka Dia akan memberi taufik kepada kalian
semua untuk beribadatr kepada-Nya dan berlepas diri dari segala
macam fuhan-tuhan di dunia, dengan mengharamkan segala sesuafu
yang diharamkan oleh Allah swr dan menghalalkan segala sesuatu
yang dihalalkan oleh-Nya, tidak mengikuti langkah syetan serta
melaksanakan ketaatan-ketaatan lainnya. Akan tetapi Allah swr tidak
menghendakinya dan menjadikan perbedaan di antara makhluknya
sesuai dengan yang dikehendaki, sehingga di antara mereka ada yang
kafir dan ada yang beriman.

Makna yang kami ungkapkan sama seperti yang dinyatakan oreh
para ulama tafsir.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah:

14169. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishak
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Abu
Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Rabi bin
Anas, ia berkat4 "Tidak ada satu hujjah pun bagi seseorang
yang bermaksiat kepada Allah SWT dan Allah memiliki
hujjah yang kuat kepada hamba-Nya. Alatr swr kemudian
berfirman, ',1;A F'ril 47 *, ,Matca jika Dia
menghendaH, pasti Dia memberi petunjuk kcpada kamu
semuanya'. Ofi$fi J;frfr 'Jii{- ,Drr,,dok durn o
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tentang apa yang diperbuat-Nya dan merelcalah yong akan
ditanyai'. " (Qs.Al Anbiyaa' [21]: Z3),"

ooc

5:175.'"5\F4'i1"j;-S

6 1+i$,{'r}-$\'b;4l7Ojf'6!\L

o$ir i':;idt.J
iiK a,$i {rfr "g I s "#: J<i r,3 W

uKata,lcmrlah, 
'Bawalah l.emmi saki-.salcsi l<ilnuu yo,r.g ilapat

mempersal*ilronbahwasmryaNlahtelahmengfu manl<nrt
(mal<mran yorr.gl<firnl) hmartlqn ini'. Jil<a merelca

memp er s al<sil<an, mal<a j angmtlah l<nnau ikut pula mertj adi
salci bersarra muel<a; dm janganlah t<arrru mengilcuti hawa
nafzu or(mg.orang yorng mendustal<an ayat.ayat Kani, dmt
or ctng- or dng y ar.g tidak b eriman lnp ado l<ehidup an akhir at,

sedmtgmerelcamempersel<uatkmTuhanmerel<fl .,,

(Qs. Al An'aam [6]: 150)

Takwil firman Alta}l- i'f -l,i'"i Si$irjtgl'4,'.31'S
W{a iiKott r.t! 1#ss'414s k'u:r} 

"f 
ii

5h;- 4s{' -t}S'\i;rf '1 o-lii (Katakantah, ,Bowatah

hemari sohsi-sahsi kamu yang dapat mempersaksihan bahwosanya
Allah telah mcnghoromhan [makanan yang hamuJ haramkan inlt,

te Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(5l4l3).
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rika mereka mempersaksikan, maka janganlah kamu ikut pulo
menjadi saksi bersama merekq dan janganlah kamu mengikuti
hawa nafsu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami, dan
orangorang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, sedang
mereka mempersekutukan Tuhan mereka.r)

Abu Ja'far berkata: Allatr SWT berkata kepada nabi-Nya
SAW, "Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang
mengada-ada atas nama Allah dari kalangan manusia yang
menyembah berhala dan menyangka Allatr swr mengharamkan hasil
tanaman dan binatang temak yang mereka haramk ^, $l'4, '.p,
'Bawalah kcmari saksi-saksi kamu', yakni datangkanlatr saksi-saksi
kalian yang mempersaksikan atas nama Allah swr bahwa Dia
mengharamkan bagi kalian sebagaimana prasangka kalian.,,

Bani At Aliyah dari rihamatr menyatakan bahwa lafazh 'dl|
hanya safu, baik digunakan untuk mufrad, mutsanna, maupun jamak,
baik digunakan dalam kalimat muannats maupun mudzalcar,sehingga
pada mufrad dapat dikatakan, lyj U p. Oemikian pula untuk
mutsana dan jamak Atau untuk kalimat mu'anats, sebagaimana
perkataan Al A'sya,

i?i €;r JI rt^ i;;';'; v> ,trr.j
"Dia memanggil kaumnya dengan sebuah panggilan

Datanglah kepada perkara kalian yang telah tiada.',e70

Dapat dibaca gr, "ta 'it.

'n Diwon Al A'sya (hal. 201), dalam syair panjangrya yang berjudul tits trt;

ee!.
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Adapun Ahlu Safilah dari Najd, mengubah lafazh iL a.ng*
berubahnya kalimat sesudatrnya. Jika mutsannq maka mereka

menjadikannya mutsanna. Demikian pula dengan jarnak, dikatakan,

$ ;if.u untuk mufrad mudzakar, sedangkan uiii, untuk mufrad
mu'anats. & untuk mutsanna, riia untut .i"*ut mudzakar, dan'# untuk jamak muanats.e7r

Allah SWT berfirman kepada nabi-Nya, iA-gi of ',Jil@

merelra mempersalaikan." Maksudnya adalah apabila mereka

mendatangkan kepadamu saksi yang memberi kesaksian bahwa Allah
SWT mengharamkan sesuatu sebagaimana prasangka mereka batrwa

Dia mengharamkannya bagi mereka.

"AA i<i i3 "Mol* janganlah kamu ikut pula menjadi saksi

bersama mereka," karena sesungguhnya mereka berdusta dan

memberi kesaksian palsu atas nama Allah SWT. Allah SWT lalu
berfirman kepada Nabi SAW beserta sahabat-sahabatnya- yang

beriman kepadany4 W9, ilK Afi i6 '& f3,,Jangantah
lramu mengilafii hawa nafsu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat
Kami." Maksudnya adalatr, "Janganlah mengikuti orang-orang yang

mendustakan watryu yang diturunkan oleh Allah SWT tentang

pengharaman yang diharamkan oleh Allah dan penghalalan yang

dihalalkan oleh-Nya, akan tetapi ikutilah wahyu yang diturunkan

kepada kalian berupa kitab Rabbmu yang tidak akan ada kebatilan,

baik dari depan maupun dari belakang."

't?.5\'oili{ O-$ii "Dan orang-orang yang tidak beriman
kepada kchidupan akhirat," maksudnya adalah, "Janganlatr mengikuti
orang-orang yang tidak beriman kepada Hari Akhir, hingga mereka

et Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir Qll46)dan Ibnu Athiyah dalamAl lvluhoro
Al tYajiz(21360).

.6G9_l
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mendustakan bahwa Allah SWT akan membangkitkan makhluk-Nya
setelah kematian mereka dan mengumpulkan mereka.,,

5h1- 4r, {: "srdang mereka mempersekutulcan Tuhan
mereka," maksudnya adalah, "Bersama kedustaan mereka akan ada
kebangkitan setelah kematian, dan penentangan mereka akan adanya
Hari Kiamat. Mereka juga menyekutukan Allah swr dengan berhala-
berhala. Mereka menyamakan Allah swr dengan berhala dan
menjadikannya setara dalam mendapatkan hak ibadah selain-Nya.,,

Makna yang kami ungkapkan sama seperti yang dinyatakan oreh
para ulama tafsir.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah:

14170- Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, ia
berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,
ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-suddi,
tentanlfirman Ailah SwT, 

^'"i 
613#_ lrji Sl,4.pi,116 '{'-"Bawalah lcemari salcsi-saksi kamu'yang dapat

mempersaksikan bahwasanya Allah telah mengharamkan
(malunan yang kamu) haramrran ini," yar<ni perlihatkanlah
kepada kami orang-orang yang mempersaksikan batrwa Allah
swr mengharamkan apa-apa yang diharamkan oleh orang-
orang Arab. Mereka berkata, "Allah SWT memerintahkan
kami demikian', maka Allah swr berfirman kepada Rasul-
Nya, 1{ij ilit >,3 V:t4 o$ ,Matra jangantah tcamu ikut
pula menjadi saksi bersama mereka, .,,972

e72 lbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1413) dan Al eurthubi dalam Al Jami, li
Ahkam Al Qur' an (7 I 129).
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l4l7l. Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang firman Allatt

swr, 3s i? -i| "6 5r3#- 6-$i $4^fi,'di,, Ba.n atah

lremari salcsi-saksi kamu yang dapat mempersaksikan

bahwasanya Allah telah mengharamkon (makanan yang

lmmu) haramkan ini," ia berkata. "Yaifu saibah dan

bahirah."

ooo

4,\# $t"VA'Hr'i;< c 331 tt6, S
"*ve-6trfti,$ir--yixjful:65

r4r t4 (. ;>;{t \;.} $"qU-Li "Pt;} i5
" 6i < $li'i; ;*\ J5!\ \fui' s ;'C,u rts

@sjfiK1.r{#,K!'
uKatal,anlah,'Mmilah l<ubacal<mt aPa y ang dihararrl<mt

atas l<amu, oleh Tuhdwntu yaia4 ion.golnlahl<trnu
manp er s el<uai<mr s e suaht dengmr D ia, b erbuat b aiklah

terhadap kedua orang ibubaPak'."

(Qt. Al An'aam [6]: 151)

rakwir firman Anah: $\"Vg'b!t'itU, Sftlu<'S
f:*y$jfYV +K$ iKotakantah, 

uMaritah kubacakan apa
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yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu, janganlah kamu
,nempersekutukan sesan tu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap

kedua orang ibu bapah')

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berkata kepada nabi-Nya

Muhammad SAW, "Katakanlah wahai Muhammad, berdasarkan

watryu yang telah diturunkan kepadamu, kepada orang-orang yang

menyekutukan Tuhan mereka dengan berhala, yang menyangka Allah
SWT mengharamkan hasil tanaman dan binatang temak yang telah

mereka haramkan, 'Kemarilah wahai kaum, aku bacakan kepada

kalian apa-apa yang benar-benar diharamkan, bukan kebatilan dan

kedustaan, sebagaimana kedustaan kalian atas nama Allah SWT dan

mengada-ada berdasarkan prasangka. Akan tetapi ini adalah wahyu
yang diturunkan Allah SWT kepadaku. Janganlatr kalian
menyekutukan Allah SWT dengan apa pun, dan janganlah

menyamakan-Nya dengan berhala-berhala, serta janganlatr

menyernbah 4papun selain Dia'."

(S:L in:$; "Berbuat baiHoh terhadap kedua orang hto,,,

maksudnya adalah, Allah SWT mewasiatkan agar berbuat baik kepada

kedua orang fua.

Disembunyikannya latazh o7\l Xar"na secara langsung kalimat
telatr menunjukkanny4 dan yang mendengarkan juga secara tidak

langsung telah mengetahuinya. Telah kami jelaskan hal itu pada

bagian sebelumnya.

Huruf bf aaam firman A[ah SwT, V +:gFS\ "Jangantah

lramu mempersehttukan-Nya.dgngan sesuatu," ada pada posisi rafa',
sebab maknaayat adalatr, J1-p:1;'?!r'i? Y 3A tlA'3,'65, 

4, \trJis "Katakanlah, 'iGmarilah, aku bacakan apa-apa yang
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diharamkan oleh ruhan kalian kepada kalian, yaitu janganlatr kalian
menyekutukan Allatr SWT dengan apa pun'."

Jadi, lafaztr ($ii^" rliki duaposisi:

Pertama: Majzum,dengan adanya I y*g menunjukkan larangan.

Ke dua : N as hab, sebab ayaj termakna pemberitahuan. Latazh (t;
di-nashab-kan dengan huruf $\"jlisebagaimana dikatakan , ;,ti'Ji;i
?t \ "Aku perintahkan kepadamu agar tidak berdiri.,, Bisa juga ia
berada pada posisi nashab, karena dikembalikan pada huruf ti dan

sebagai penj elasan tentangnya

Apabila seseorang berkat4 "Bagaiman a lafazh fri Ai"u puag
posisi nashab dengan huruf i ;)f , atau bagaimana'4,> W <\
menunjukkan makna khabar, padahal ia di-athaf-kan dengan fiman-
Nra, !{.: LU;b'ilYJ3fr{j ,Daniangantah tramu membunuh

anak-anak lamu karena takut l<emiskinanl padatral setelahnya

merupakan lafazh y ang di-j az m-kan, yan g menunj ukkan larangan?,'

b Katakanlatr: Hal itu dibolehkan, sebagaimana firman Allah SWT,
=fr5 d31 5tL1'6 3;J irls"xototrantah, 'sesungguhnya aht

diperintah supaya aht menjadi orang yang pertama kali menyerah

diri (kepada Altah)'." la jadikan lafazh 5;4 sebagai khabar,

sedangkan lafazh i1 sebagai rsiz, kemudian di-athaf-kankepada $
'b-,{r::S, gk "Dan jangan sekali-trati kamu masuk golongan

orang musyrik, " sebagaimana dikatakan oleh penyair berikut ini,

t:rri'l5j ts ,s j .t't:i tGlr ;1, J*':i: e
i'? W.t;'Jlr)

"Dia bepergian dan mewasiatfun kepada
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dua Sulaim yang ahli ibadah

Agar jangan melihat dan berbicma dengan seorang pun.

Air minumnya tetap dalam keadaan dingin.eT3

Ia jadikan perkataannya ,sj l'01 sebagai khabar, kemudian di-

athaf-kandengan kalimat larangan, dengan ucaparutya, ffi fi aan fj
.)tl.

rakwir nrman Allah:'Ps;i ii$tg P:ntYft; 7)

#V-S @an ianganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena

tahut kemiskinan, Kami akon memberi rez*i kepadamu dan kepada

mereka)

Abu Ja'far berkata: Maksud firman-Nya, :ie$if#i{i
Vt "Janganlah komu membunuh onak-anak kamu karena talai

kcmiskinan, " adalah, "Janganlatr kalian mengubur hidup-hidup anak-

anak kalian sehingga membunuhnya karena takut jika kalian

menafkahi mereka maka kefakiran akan menimpa kalian, karena

sesungguhnya Allah SWT yang memberi rezeki kepada kalian dan

anak kalian, bukan kalian yang memberi rezeki kepada mereka."

Lafazhpt adalatr mashdar dari perkataan seseorang, 1'ei
illt yang diucapkan ketika bekal seseorang telatr habis dan telatr

bangkrut.

Makna yang kami ungkapkan sama seperti yang dinyatakan oleh

para ulama tafsir.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah:

m lbnu Al Jauzi dalam kd At Masir (31146).
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14172. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatr
bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman Allah swr, "*t :; P'St ffii Si ,Drn

janganlah komu membunuh anak-anak fumu karena tahtt
lremiskinan." Latazin 'O>Uyi maknanya adalah kefhkiran,

mereka membunuh anak-anak mereka karena takut fbkir.eTa

14173. Bisyr bin Muadz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yaz;d menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman
Allah swr, "*t :i P36t Y#i, S'2 "Dan iangantah
lramu membunuh anak-anak kamu karena tahtt kemiskinan,"

batrwa maksudnya adalah takut kesengsaraan. e75

14174. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, ia
berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,

ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

tentang firman Allah Swr, Vt J PilS f#i {1
"Dan janganlah kamu membunuh anak-anok knmu lcarena

tahtt kcmiskinan," ia berkata, "Lafazh 3>Uyi maknanya

adalatr kefakiran. "eT6

14175. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Jwaij, tentang firman Allah SWT, .i
glJy " Karena tahtt kemis kinan, " ia berkata, "syetan-syetan

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5ll4l4,l4l5), Al Mawardi dalam An-Nulcat
wa Al IJytn (4186), dan Ibnu Athiyyah dalan Al Muharrar Al Wajiz Q1362).
Ibid
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511414, l4l5) dan Al Mawardi dalam An-
Nukat wa Al Uyun Qllt6).
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mereka memerintahkan agar mereka mengubur hidup-hidup

anak-anak mereka karena takut kefakir*r.tell

14176. Diceritakan kepadaku dari Al Husain bin Faraj, ia berkata:

Aku mendengar Abu Muadz berkata: Ubaid bin Sulaiman

menceritakan kepada kami dari Adh-Dhahhak, tentang

firman Allah SWT, *t -; "Karena talat kemiskinan,"

yakni karena takut kefakiran.eT8

Tarcwil firman Arrah: (rU 6., L4U AE, (, ;;;;1 1j.;3 7 5

@an janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji,

baik yang nompak diantaranya maupun yang tersembunyi)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT menjelaskan, "Janganlatr kalian

mendekati sesuatu yang diharamkan kepada kalian, baik yang nampak

dan dosanya tidak dapat kalian ingkari, maupun yang tidak nampak

yang kalian lakukan pada tempat sepi dan tidak kalian perlihatkan,

sebab semua itu tetap diharamkan."

Dikatakan, "Janganlatr kalian mendekati perbuatan keji, baik
yang zhahir (terang-terangan) maupun yang batin (sembunyi-

sembunyi)," adalah karena dahulu mereka memandang buruk hanya

pada sebagian perbuatan zina dan menganggap baik sebagian lain,

padahal mereka tidak memiliki dalil akan hal tersebut, sementara

watryu telah menunjukkan larangan perbuatan keji baik yang zhahir

maupun yang batin, dan tidak terdapat dalil yang memberikan alasan

batrwa yang dimaksud adalah sebagian saja dan bukan keseluruhan."

Ibid.
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1415) dan Ibnu Al Jauzi dalarn Zad Al
Masir (31148\.

m
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Tidak boleh menggunakan dalil yang zhah,'r dari kitabullatr

kepada yang batin kecuali ada hujjah yang mewajibkan untuk

menerimanya.

Makna yang kami ungkapkan sama seperti yang dinyatakan oleh
para ulama tafsir.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalatr:

14177. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, ia
berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,

ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

tentang firman Allah SWT, t4:, tlYY ,b;;rtV.# $
<fr 6', "Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-

perbuatan yang keji, baik yang nampak diantaranya maupun

yang tersembunyi," bahwa maksud lafazh yang nampak

adalatr para pelaku zrna yang menjual diri, sedangkan

maksud lafazto. yang tersembunyi adalah zina yang mereka

lakukan secara rahasia.eTe

14178. Diceritakan kepadaku dari Al Husain bin Faraj, ia berkata:

Aku mendengar Abu Muadz berkata: Ubaid bin Sulaiman

menceritakan kepada kami dari Adh-Dhahhak, tentang

firman Auah swr, tct 4, tis Y ;>;ii \j.# 73

3A "Dan janganlah lcamu mendekati perbuatan-

perbuatan yang keji, baik yang nampak diantaranya maupun

yang tersembunyi," bahwa pada waktu ifu orang-orang

Jahiliyah melakukan zina dengan cara sembunyi-sembunyi,

karena mereka berpendapat jika zina dilakukan secara ratrasia

maka hukumnya halal. Allah SWT kemudian mengharamkan

* Ibnu Abu Hatim datam tafsirnf (5/1415) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al
MasirQlAt).
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zina, baik yang dilakukan secara ratrasia maupun secara

terang-terangarr.Lli ti9 Y maknanya adalatr secara

terang-terangan, sedangkan ($! 6a: ma}cranya adalatr

yang dilakukan secara ratrasia.eso

14179. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatt

bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah

menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu

Abbas, tentang firman Allah SWT, A$U 3r$\j.;371
Ctr 6a, l4i " D an j an ganl ah kamu m e nd e kat i p e r b u a t a n -

perbuatan yang keji, baik yang nampak diantaranya maupun

yang tersembunyl, " bahwa dahulu orang-orang Jahiliyah

menganggap perbuatan zina yang dilakukan secara ratrasia

bukanlah perbuatan tercela, dan mereka memandangnya

buruk jika dilakukan secara terang-terangan. Oleh karena itu,

Allah SWT mengharamkanzina, baik yang dilakukan secara
' -rahasia maupun secara terang-terang*."'

Makna yang kami ungkapkan sama seperti yang dinyatakan oleh

para ulama tafsir yang lain.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah:

14180. Bisyr bin Muadz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman

Auah swr, (fr6iL1i A$'Y;>ffiv.fr$i "Don

janganlah lcamu mendekati perbuatan'perbuatan yang kcii,

Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (31148) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa

Al Uytn(21186).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1416), Ibnu Al Jauzi dalam zad Al Masir
(3/148), dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uytn Qll86).
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baik yang nampak diantaranyo maupun yang tersembunyi,"

bahwa maksudnya adalah baik yang tersembunyi maupun

yang terang-terangan.e82

l4l8l. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsauri menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadah, dengan lafazh yang sama.eE3

Pendapat lain mengatakan batrwa yang nampak adalah

menikahi ibu-ibu mereka, sedangkan yang tersembunyi adalatr zina.

Riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalatr:

14182. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Khashiq dari

Mujatrid, tentang firman Allah SWT, U j.rql V.# 73

3A 63 4, /$ "Don ianganlah lcamu mendekati

perbuatan-perbuatan yang l@ji, baik yang nampak

diantaranya maupun yang tersembunyi," ia berkata, "Yang

nampak adalah menikatri dua wanita yang bersaudara dan

menikatri mantan istri bapaknya sepeninggalnyq sedangkan

yang tersembunyi adalah zirra."es4

Ada pula yang berpendapat bahwa yang nampak adalatt

minum khamer, sedangkan yang tersembunyi adalah zina.

14183. Ishak bin Ziyad Al Athar Al Bashri menceritakan kepadaku,

ia berkata: Muhammad bin Ishak Al Balkhi berkata: Tamim

Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya(511416).
Abdunazzak dalam tafsirnya QlTl),Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1416),
serta As-suyuthi dalam Ad-Dun Al Mantsur (3/55), disandarkan kepada Abad
bin Hamid dan Abu Syaikh.
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511416).

987
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bin syakir Al Batrili meriwayatkan dari Isa bin Abu Hafshah,
ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata, tentang
firman Allah swr, 6., t4i AY y ;1--(;;f,lj.;3 {t
<rU "Dan janganlah kamu mendelcati perbuatan-
perbuatan yang keji, baik yang nampak diantaronya maupun
yang tersembunyi," bahwa yang nampak adalah minum
khamer, sedangkan yang tersembunyi adalah zina.ess

rakwit firman,tlrtl, :S:!t ;i:u,Jfll, i; uli;;lilli:S{3
'oJfr triA -i F*, gans;hi *o^u membunuh jiwa yans

diharamkan Allah [membunuhnyal meloinkan dengan sesuotu

[sebabJ yang benar. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu
supoya kamu memahamilnya])

Abu Ja'far berkata: Firman Allah, 'p33i7lr, Stl irSf; :i,
,flu, $ yti,i'i7 6t Jfri r;ti * i q :;,9;i <f€&
"Katalranlah, 'Marilah htbacakan opa yang diharamkon atas kamu
oleh Tuhanmu. Yaitu janganlah kamu mempersehttukan sesuatu
dengan Dia, dan janganlah lcamu membunuh jiwa yang diharamkan
Allah (membunuhnya) melainlan dengan sesuatu (sebab) yang
benar, " maksudnya adalatr jiwa yang diharamkan oleh Allah swr
untuk membunuhnya, yaitu jiwa orang-orang yang beriman dan jiwa
orang-orang yang terikat perjanjian.

Firman-Ny", 6i flmatsuanya adalatr, kecuali dengan sebab
yang dibolehkan Allah swr untuk membunuhnya, maka bunuhlatr dia
dengan tujuan menuntun manusia, seperti merajam pelaku zina unfuk
menjaga manusi4 atau membunuh seseorang yang murtad dari

e85 Al Baghawi dalam Ma'atim At-Tanzil et438) dan Ibnu Al Jauzi dalam zad At
Masir (3/148).
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agamanya. Itulah perkara-perkara yang menyebabkan dibolehkannya

membunuh seseorang yang sebenamya membunuh jiwa orang-orang

beriman adalah haram.

fiji mafcsudnya adalatr, "Inilatr perkara-perkara yang dijanjikan
Rabb kami kepada kami, agar kami tidak melakukannya dan tidak
meninggalkannya. Inilah perkara-perkara yang diwasiatkan kepada

kami dan kepada orang-orang kafir agar melaksanakannya."

'bJfr ffi ^aksudnya 
adalah, "Allah SWT mewasiatkan

demikian agar kalian berpikirtentang apa yang diwasiatkan oleh Rabb

kalian." 
OOO

i35s\ g'& f{- ia d,i\S L Ai J(, t;i 7i
$y-i'ri;;; J yfii 383 I "#\6g6'h1
Ht\3tr i,i #ir"u} ti su tri tj g6 #,

orf{Kil 4;{-:t)
"Dan jaflgarilah l<f,nau del<ati harta anak yathn, l<camli
dengan cara y(mg lebih bermanfaat, hingga sarnpai ia
dewasd. Dan sernpurnal<mtlah tal<man dan timbcmgcltt

dengmt adil. Karni fidf,k memil<ull<on bebm lnpoda
s e s eor dng melainl<art s el<ndm l,c,s anggup ornny d. D an ap abila

l<firw berl<ato, mal,a hendaklah l$anw berlalcu adil,
l+cndatipun ia adalahlerabat(nnr), dnn penuhilah iarrii
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Ntah. Yang denikian itu diper,lrltohl<mrJ Nlahkr;pada'nrru

dgar lconu ingat."

(Qs. Al An'aam [6k L52l

rakwil rirman Allah: i;'bA A,lVJt ,;1i 3(1;i7t
ff:l'.&- @an ianganlah kamu dekati harta anak yatim, hecuali

dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa)

Abu Ja'far berkata: Maksud firman-Ny u, 4i J(,\;i{t
iA A ,i\$;"Don ianganlah komu detrnti harta anak yatim,

lrecuali dengan cara yang lebih bermanfaat," adalah, "Janganlah

kalian mendekati harta anak yatim kecuali untuk kemaslahatannya dan

menghasilkan sesuatu dari harta tersebut."

Riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah:

14184, Al Mutsanna menceritakan kepadalor, ia berkata: Al Hamani

menceritakan kepada kami, ia berkata: Syarik menceritakan

kepada kami dari Laits, dari Mujahid, tentang firman Allatl

swr, ;3 d,li$ 4i JCViTt "Daniangantah

lramu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang

tebih bermanfaaf, " bahwa maksudnya adalah berdagang

dengan menggunakannya.es6

14185. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,

ia berkata: Asbath menceritakan kepada tcamjjari As-Suddi,

tentang firman Allah swr, a ,t\$ $i |ti \;j 7i
'bA "Danianganlah lamu deluti harta anakyatim, lcecuali

e% Ibnu Al Jauzi dalam Zad At Masir (3t149), Al Baghawi dalam Ma'alim At-

Tanzil (21438), dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/lal8)'
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dengan cara yang lebih bermanfaat," bahwa maksudnya

adalah, hendaknya memperbanyak hartanya.esT

14186. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz
menceritakan kepada kami, ia berkata: Fudhail bin Marzuq

Al Anziy dari Sulaith bin Bilal, dari Adh-Dhahhak bin

Muzahim, tentang firman Allah swT, q#i J(\ii{t
iA d ,;\" Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim,

lrccuali dengan cara yang lebih bermanfaat," bahwa

maksudnya adalatr menggunakannya agar bermanfaat bagi

anak yatim, dan jangan mengambil sesuatu dari

keuntungannya.e8s

14187. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,

tentang firman Allah swr, d ,i)$ 4i J(,\ii 7t
'bA "Dan janganlah kamu dekati harta anakyatim, lecuali

dengan cara yang lebih bermanfaat," bahwa makna lafazh

?t e giryaitu memakannya dengan cara yang baik jika ia
membutuhkan. Adapun jika ia tidak membutuhkannya, maka

janganlah ia memakannya. Allah SWT berfirnarr, it(;t"'ii;si'S 
W 6i ig ;s',-I i': r fi r^'; i. " B o, on g s i ap a

(di antara pemelihara itu) mampu, mala hendaHah ia

menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan

barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu

menurut yang patut. " (Qs. An-Nisaa' [a]: 6).

Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (5/1419) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al
Masir (31149).
Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil Q1438).
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Ketika ditanya tentang berpakaian, ia menjawab, "Allafr
SWT tidak menyebutkan berpakaian, namun hanya

menyebutkan makan. "989

Firman-Nya, Ztl'& li "Hirggo sampai ia dewasa." Lafazh
bli adalatr bentuk jamal aari .13 sebagaimana tatazli;z\i adalah

jarnak dun ? aan pli adalatr bentuk jarnak dari !:Jr. Makna lafazh
I!' udauh iyit "krk*r*", yakni telatr kokoh kekuatan dan usianya,

sebagaimana lafazh iillitj ibw'tr 1r{l' b.
Mufadhdhal menyampaikan kepadaku sebuatr bait berikut ini,

P\^:l;riit1sr,--6k ,6t'* u..qy
"Pertemuanht dengannya pada htatnya siang lnri yang semakin

lama

Sealran-alan darah segar telah memuncrat dari dada dan

. kepalanya."go

Dalam syair lain dikatakan,

li1L, u-e(,af-*.*+ ,6t'* ?r4
"Tinggi muncul kelantan pada siang hari

Tandu panjang dua tangan yang bersih milik seorang wanita yang

renta."9l

Sebagian atrli Bashratr menganggap lafazh leli udauh i"ir,
sebagaimana lafaztr UjIr.

ete lbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1419), Ibnu Al Jauzi dalam Zad At Masir
(31149), dan Al Mawardi dalan An-Nulut wa Al Uyun Qll87).u Ad-Dinon(hal.27).

eer Al Qurthubi dalam tafsirnya (7t136\.
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Sebagian atrli tafsir berbeda pendapat tentang kapan manusia

dianggap telah baligh, sehingga dikatakan telatr dewasa.

Pertama: Berpendapat batrwa dinyatakan dewasa jika ia telatr

bermimpi.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat

berikut ini:

14188. Ahmad bin Abdurratrman menceritakan kepadaku, ia berkata:

Pamanku menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin
Ayub mengabarkan kepadaku dari Amru bin Harits, dari

Rabi'ah, tentang firman Allah SwT, "ltl ''& $ ,,Hirggo

sampai ia dewasa," batrwa maksudnya adalatr mimpi.e2

14189. Ahmad bin Abdurrahman menceritakan kepadaku, ia berkata:

Pamanku menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrahman bin Zaid bin Aslam menceritakan kepadaku

dari bapaknya, dengan lataz}nyang sama.

Ibnu Wahab berkata: Malik berkata kepadaku dengan latazt.
y*g ru-u.93

14190. Diceritakan kepadaku dari Al Hamani, Hasyim menceritakan

kepada kami dari Mujatrid, dari Amir, tentang firman Allatr

swr, f'fr 'g- li "Hirggo sampai ia dewasa," batrwa

maksudnya adalah mimpi, ketika perbuatan baik dan

buruknya telatr dicatat.ry

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5ll4l9), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Uyn Qll88), dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil Q1438).
Ibid
AI Mawardi dalamAn-Nufutwa Al Uytn (2/188) dari Rabi'ah, Malik, danTaid
bin Aslam, serta Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(5ll4l9).

9y2
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Kedua: Berpendapat bahwa dikatakan dewasa jika ia telah

berumur 30 tahun.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat berikut

ini:

14191. Mutrammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, ia
berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,

ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

tentang firman Allah SwT, i#'fr$ "Hinggo sampai ia

dewasa," batrwa makna lafazh iiil adalah 30 tahun. Setelah

itu AUah berfirman, U41 W $t V "sampoi merelca

cuhtp umur untuk ka,nin.'$s

Dalam ayat tersebut ada kalimat yang disembunyikan, sebab

zhahir ayat sudah cukup untuk dipahami. Makna kalimat yang

sebenarnya adalah, "Janganlah kalian mendekati harta anak yatim

kecuali dengan cara yang paling bermanfaat, hingga ia dewasa. Jika ia

telatr dewasa dan engkau telah mendapati kedewas&ux pada dirinya,

maka kembalikanlatr harta tersebut kepadanya."

Itu karena Allah SWT melarang mendekati harta anak yatim

ketika ia masih kecil, kecuali dengan cara yang paling baik, sampai ia

menginjak dewasa, jika ia telah dewasa hendaknya sang wali tetap

mengawasiny4 Allah SWT melarang mendekatinya dengan maksud

agar ia berhati-hati dan menjagahata tersebut hingga tiba saatnya ia

dewasa.

ees Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511420), Al Mawardi dalan A*Nukat wa Al
Uytn Qll88), Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (3/150), Al Baghawi dalam
Ma'alim At-Taruil Q1439), serta Ibnu Athiyyah dalam Al Lluhoro Al tlajiz
Qt363).
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rakwir rirman Ailah: \-5,,I83i i;i! 'o6-4V';Hiii'lfis
"ri;i Sy {orn sempurnakanlah taharan dan timbangan dengan

adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan

sekadar kesanggupannya )

Abu Ja'far berkata: Firman-Nya, "Marilah htbacalwn apa yang

diharamlran atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu

memperselattukan sesuatu dengan Dia. Dan sempurnakanlah takaran

dan timbangan dengan adil," maksudnya adalah, "Janganlah kalian

mengurangi timbangan ketika kalian menimbang untuk manusia, akan

tetapi penuhilah hak-hak mereka secara sempurna dengan cara yang

adil."

Riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah:

14192. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najilt" dari

Mujahid, tentang firman Allah SWT, t:n\ bahwa

maksudnya adalah dengan adil.ee6

Telah kami jelaskan makna lafazhi;;ir A* riwayat-riwayat yang

mendukungnya, sehingga tidak perlu menjelaskannya kembali.

Tentang firman-Nya, \ifr3 it L.lE ,8 i "Kami ndak

memihtllran beban kcpada seseorang melainkan sekadar

lrcsanggupannya," maksudnya adalatr, "Kami tidak akan membebani

jiwa orang yang memenuhi timbangan kecuali sesuai dengan

kemampuannya. Janganlatr mempersulit dalam perkara ini, sebab

Allah SWT Maha Mengetatrui keadaan hamba-Nya, bahwa banyak di

s Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al Uytn (2/t88), Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al
Masir (31150), dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(511420) dari Ibnu Abbas.

-@l
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artara mereka yang jiwanya sempit untuk berbuat kebaikan kepada

orang lain dengan sesuatu yang tidak diwajibkan baginya."

Oleh karena itu, Allah SWT memerintahkan kepada pemberi

trntuk memenuhi pemberiannya kepada yang berhak, karena ifu adalatr

miliknya, dan Allatr SWT tidak membebaninya dengan tambahan

disebabkan kesempitan jiwanya, serta memerintatrkan kepada yang

berhak agar mengambil haknya dan tidak membebaninya dengan

sesuatu yang lebih sedikit dari yang sebenarnya ia miliki, sebab

adanya hak yang berkurang dapat menimbulkan kesempitan jiwanya.

Oleh karena itu, Allah SWT tidak memberi beban kecuali dengan

sesuatu yang tidak mempersulit dan mempersempit jiwanya. Allatr
SWT berfrm an, ti77) ft':5 J&3i .

Tarrwit riman Arrah: -fi{i5-$:"$rt 5a tr;$&(, iri,l,,Ll,
o;sk *ii 4, Fs,6:tiif r",";,;;"io u berhato,
maka hendahlah kamu berlaku adil, kendofipan ia adalah
kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. yang demihian itu
diperintahhan Allah kepadamu agar kamu ingat)

Abu Ja'far berkata: Maksudkan firman-Nya, lJeE Ii fsyi
"Dan apabila kamu berkata, maka hendaHah kamu berlaht adil,,,
adalah, "Apabila kalian menghukumi manusia, kemudian karian
berbicara, maka katakanlah yang benar dan berbuat adillah, serta
jangan berbuat aniaya, meskipun yang dihukumi adalah kerabat dekat
kalian. Janganlatr kedekatan kekerabatan atau persatrabatan seorang

sahabat, kalian bawa ketika menghtrkumi antara ia dengan orang lain,
sehingga akhirnya kalian berkata tidak benar ketika mereka meminta
kalian untuk menghukumi perkara di antara mereka.,,
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"litl 
itt #; ,,Dan penuhilah janji Allah,,,maksudnya adalah,

"Penuhilah wasiat yang telatr diwasiatkan Allah swr kepada kalian
dengan menaati segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-
Nya, serta beramal dengan kitab-Nya dan sunnah Rasulullah sAw.
Itulah yang dinamakan menepati janji Allah SWT.

Firman Allah SWT, .*, Fgt iAl'" ,,yang demikian itu
diperintahkan Allah kcpadamu," maksudnya adalah, Allah SWT
berfirman kepada Nabi SAW, "Katakanlatr kepada orang-orang yang
menyekutukan Allatr swr dengan berhala dari kaummu, 'Inilah
perkara-perkara yang aku ingatkan kepada kalian dalam dua ayat ini,
yaitu sesuatu yang drjanjikan oleh Rabb kami kepada kami dan kalian,
serta diperintatrkan kepada kalian agar mengamalkannya, bukan
dengan cara menjadikan hewan ternak sebagai bahirah, saibah,
washilah, dan ham, membunuh anak-anak kalian, mengubur hidup-
hidup anak-anak perempuan kalian, serta mengikuti langkah-langkah
syetan'."

StSK Kiri "Agar kamu ingat., Allah SWT menjelaskan,

"Sesungguhnya Allatr swr memerintahkan kalian dengan perkara
yang ada dalam kedua ayat ini, berwasiat dengannya dan

menjanjikannya agar kalian mengingat akibat-akibat dari perkara

kalian, serta mengingat kesalahan yang kalian perbuat, sehingga
kalian akan berusatra meninggalkannya dan kembali pada ketaatan
kepada Allah SWT."

Ibnu Abbas berkata, *Ayat-ayat ini termasuk ayat yang bersifat
muhkam."

14193. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku
menceritakan kepadaku dari Ali bin Shalih, dari Abu Ishak,

dari Abdurrahman bin Qais, dari Ibnu Abbas, ia berkata,
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'jAyat-ayatini bersifat muhlcam,yaitu firman Allatl SWT, ji
"G5 qg* 51"?l; ;u3,:, 79- v 3'1 1tr6, Mar i t a h

latbacalwn apa yang diharamlcan atas kamu oleh Tuhanmu,

yaitu janganlah lwmu memperselattulan sesuatu dengan

Dia."97

14194. Muhammad bin Al Mutsanna dan Muhammad bin Wahab

menceritakan kepada kami, mereka berkata: Wahab bin Jarir

menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar

Yatrya bin Ayub menceritakan dari Yazid bin Abu Habib,

dari Mirtsad bin Abdullatr, dari Ubaidillatr bin Adi Al
Khiyar, ia berkata: Ka'ab Al Ahbar mendengar seseorang

membaca firman Altah swT, '?!t'it( S{tlt*'S
" WE uKatakanlah, 'Marilah htbacakan apa yang

diharamlan atas lcamu oleh Tulanmu'." Ka'ab berkat4
' "Demi Dzatyangjiwa Ka'ab berada di tangan-Ny4 sungguh

ayat ini merupakan awal kitab Taurat ,! <g)t f )t yt f)'& 'St r; v jt $u 'Marilah lafiacakan apa yang

diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu

me mpers e httukan sesuatu dengan Dia' ."98

14195. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Said bin

Masruq, dari seseorang, dari Rabi bin Haitsam, batrwa ia

berkata kepada seseoftrrg, "Apakah di lembaran-lembaran

Al Hakim dalam Al MustadrakQR|T-318), ia bcrkata, "Sanadnya shahih." At-
Tinnidzi ddarn Tafsir Al Qur'an (3070), Ibnu Abu Hatim dalam afsimya
(5/1414), dan lbnu Athiryah dalam Al Muharrar Al Wajiz (21361).

Ibnu Atriyyah ddan Al Muharrar Al Wajiz (21361) dan Al Qurthubi dalam Al
Jani' li Ahkam Al Qur'u (7ll3l).



TfistuArh:I'.lutui

kalian tertulis penutup para nabi (Muhammad)?'Mereka lalu

membaca, 4;(f$ 1\'V4;'?3:"iF u, $1 66' it
'Q7, "Morilah htbacakan apa yang dittqo,mkan atas l@mu

oleh Tuhanmu, yaitu jangonlah komu rumpersehttukan

sesuatu dengan Dio."w

14196. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq Ar-

Razi menceritakan kepada kami dari Abu Sinan, dari Amru

bin Murratr, ia berkata: Rabi'berkata, "Maukah aku bacakan

kepada kalian sebuah lembaran Rasulutlah SAW?" Akan

tetapi ia tidak mengatakan sebagai penunrp. Ia lalu membaca:
"r!S -rg;$1-H;'gr'itu,331t G S

"Marilah htbacakan apa yang diharonkan atas kamu oleh

Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersehttukan sesuatu

dengan Dia."tw

14197. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berka6: Jarir

menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Ibrahim, dari

Alqamah, ia berkata, "Sekelompok orang darang kepada

Ibratrim, mereka berkata, 'Engkau telah menghadiri majelis

para satrabat Rasulullah SAW, maka sampaikanlatr kepada

kami sebuatr watryu!' Kemudian Ibrahim membacakan

kgnada mereka ryat {1-V4;'H3'iFY'$1lt\4 S
"$ .f g,o 'Marilah htbacakan aw Wg diharamlran

atas kamu oleh Tuhanmu yaitu janganlah kamu

mempersehttukan sesuatu dengan Dia'. Mereka lalu berkata,

s Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam Tafsir Al Qtr'a(3(I70).rm Telalr berlalu taktrijnya. As-Suyuthi dalam Ad-Dwr Al M@rtstr (3/54), dan
hanya disandarkan kepada Abu Syaikh serta Abid bin Hunaid.

€l
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"Bukan ini yang kami tanyakan kepadamu." Ibratrim lau

menjawab, "Kami tidak memiliki wahyu selain ini."l00l

14198. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, ia
berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,

ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

ia berkatq " Ay at-ay at ini bersifat muhkam."r 002

14199. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu 7-aid berkat4
tentang ayat, |J$Xt iii (''Li "Dan apabila kamu berkata,

maka hendaHah kamu berlaht adil," ia berkata, "Katakanlah

yang benar."lm3

coc

'tfi Ji ili W 7:i;5 ( {;r &h (i
@'bfr:€ii -*, W Fjt r*. e'{-,

"Danbahwa (yoaryKa'nrli perintahlan ini) adalah jalan.IQ
ydttglunts, rnalra ikutilah dia, dmt jangmrlahl<*nnl

mffigil<uti jalan ialan (yanglain),l<mena jalan jalm iat
mencerai-bqailcmr larru dmi jalan Nyo. Yang demikiart iht

diperintahlcm Nlah agar l,amu bertakw a."

(Qs. Al An'aam [6]: 153)

Kami belum mendapatkan atsar ini.
Ibnu Abu Hatim dalam afsirnya(5ll4l4), dari Ibnu Abbas.
Al Mawardi dalan An-Nukot wa Al Uytn (2/188) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad
Al Masir (3/150).

17,ot)

l00l

t(m
t(x)3
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Tarnnit liman Auah: l#Iii#64:;. *-yet:Jli,\i'016'€tA -r! Fg fi;i:ag" i'{.,,';;i'sar ro""
bahwa [yang Kami perintahkan iniJ adalah jalan-Ku yang lurus,

maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan [yang
lainJ, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-
Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT menjelaskan, "Wahai

manusia, inilah yang diwasiatkan Rabb kalian kepada kalian dalam

ayat ini, 
-?!{,'HriF( Mtjt< $'Marrtah htbacatran

apa yang diharamkan atas lcamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu

mempersehttukan sesuatu dengan Dia', yarrg Dia perintahkan untuk

memenuhinya. Itulatr jalan-Nya, yakni agama-Nya yang Dia ridhai,

l:i*,yang lurus dan tidak ada kebengkokan di dalamnya dari jalan

yang haq, a*r 7$6ae,ramallah dengannya dan jadikanlah manhaj

bagi kalian untuk kalian lalui, '#rt W St yakni jangan

melewati jalan selainnya, jangan mengikuti manhaj yang lain dan

jangan menginginkan agama yang lain, baik Yahudi, Nasrani, maupun

Majusi, menyembah berhala, dan sebagainya, sebab itu adalatr bid'atl

dan kesesatan.

,b/ ;" &:ffi Maksudnya adalah, kalian bercerai-

berai jika mengikuti jalan-jalan yang dibuat-buat, yang bukan milik
Allah SWT, baik berupa kebebasan maupun berbagai maczlm agama,

atau berpalingnya kalian dari jalan-Nya, yakni dari jalan dan agama

yang disyariatkan dan diridhai-Nya, yaitu Islam, yang diwasiatkan

oleh seluruh nabi dan diperintatrkan oleh umat-umat sebelum kalian.

.r, Fg rS> -"tsudnya ,uddttt, 
inilatr vang diwasiatkan

oleh Rabb kalian dalam firman-Ny u, iiZi;El' ;i:' *.fo|:Jlil(
'J*:rt1# "Dan bahwa (yang Kami perintahkon ini) adatah jalan-

€I
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Ku yang lurus, malca ikutilah dia, dan janganlah kamu mengilruti
jalan'jalan (yang lain)." Demikian Allah swr mewasiatkan,
sebaiknya kalian bertakwa kepada-Nya di dalam jiwa kalian, dan tidak
menghancurkannya. Berhati-hatilah, jangan membuat Rabb kalian
murka hingga Dia menimpakan kemurkaan dan adzab_Nya.

Makna yang kami ungkapkan sama seperti yang dinyatakan oleh
para ulama tafsir.

Riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalatr:

14200. Muhammad bin Amru menceritakan kepada kami, ia berkata:
Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari
Mujatrid, tentang firman Allah SwT, 't{f,i .J$l V# {i
,t# & '{-;'Oon janganlah tramu mengihtti jatan-jalan

(yang lain), karena jalan-jaran itu mencerai-berairran kamu

. dari jalan-Nya," bahwa maksudnya adarah bid'arr dan
syubhat.tw

14201. Ibnu waki menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Usamatr
menceritakan kepada kami dari syibl, dari Ibnu Abu Najih,
dari Mujatrid, dengan lafazhyang sarna.t005

14202. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari
Mujahid, tentang firman Allah SWT, J5i l# {j ,Oo,

tu Muialrid dalam tafsirnya (331), Ibnu Abu Hatim dalam tafsirn ya (5/1422), rbnrAl Jauzi dalam zad Al Masir (3ltsl-ls2),dan Al Mawardi iilu rtr-tt *ot no
,*';l,y"Qttte)'
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janganlah kamu mengihtti jalan-jalan (yang lain)," batrwa

maksudnya adalatr bid'ah dan syubhat.1006

14203. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah

bin Shalih menceritakan kepadaku, ia berkata: Muawiyah

menceritakan kepada kami dari Ali bin Abu Thalhqh, dari

Ibnu Abbas, tentang firman Allah SWT, \#, $ l$G
:rtS" t, '{", i;f,i 'J$i "Matra ihnttitah dia, dan

janganlah kamu mengihtti jalan-jalan (yang lain), karena

jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya."

Firman Arah swr, * 'r:t|fi {; C$ Wj '6

"Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah-belah

tentangnya." (Qs. Asy-Syuuraa [42]: l3). Juga ayat-ayat

yang semakna dengan ini dalam Al Qur'an. Dia berkata,
*Allah SWT memerintahkan kaum muslim untuk bersatu dan

melarang mereka berselisih serta berpecah-belatr. AHqh juga

mengabarkan kepada mereka bahwa yang memusnahkan

orang-orang sebelum mereka adalah disebabkan mereka

menentang agama Allah SWT.'loo7

14204. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas RA, tentang firman

Allah swr, -tby' e {-," if;i '#11 WI {; "Dan
janganlah kamu mengihtti jalan-jalan (yang lain), larena

'w lbid.
tm Muslim dalam pembahasan tentang haji (412), dengan lafazh, '$iG, V'eGl

... Jr-;r,i'&t4'gl7:9 i(, Ahmad dalam musnad nya Qt 428).
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jalan-jalan itu mencerai-beraikan ksmu dari jalan-Nya,,, ia
berkata, "Janganlah kalian mengikuti kesesatan. " 

I 008

14205. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hamani
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad

menceritakan kepada kami dari Ashim, dari Abu Wail, dari
Abdullah, ia berkata: Pada suatu hari Rasulullah SAW
membuat garis untuk kami, kemudian beliau bersabda,

"Inilah jalan Allah. " Beliau lalu membuat garis-garis yang

banyak di sebelah kanan dan kiri garis tersebut, kemudian
bersabda, "Ini adalah jalan-jalan yang pada setiap jalan ada
syetan yang menyeru kepadanya. " Beliau kemudian
membacakan a.yat, l# S:;,;;t t' i:;f *b$L i,1',

$t47 ;i fq 'ifr 'J31 "Dan batrwa (yans Kami
perintahkan ini) adalah jalan-Ku yang lunts, maka ihttilah
dia, dan janganlah kamu mengihtti jalon-jalan (yang lain),
karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-
Nyo-"'*

14206. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrab

mengabarkan kepada kami, ia.berkata: Ibnu 7-aid berkata,
tentang firman airarr swr, S:l4Uq* *-bt:tl'"oii
.W iP fu 6Jr5 Jf-Jl t;;,i1 *
perintahkan ini) adalah jalan-Ku ya
+[+r7,i'P'{-,"i{fi'J#iwif;i 'J#i l# "Dan bahwa (yans Kami

yang lurus, maka ifutilah
dia, dan janganlah kamu nengilaii jalan-jalan (yang tain),
lcarena jolan-jalon itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-

'* Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (sll422) dan Ibnu Ar Jauzi dararn zad Al
Masir (3ll5l) .t* Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Al Muqaddimah (l l), Ahmad daram
musnadnya (21397), dan Al Hakim dalam Al lutusta&ake9ll),beliau berkata,
"Sanadnya shahih."
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Nyo," bahwa maksudnya adalatr Islam, dan jalan-Nya adalah

agama Islam. Allah SWT melarang untuk mengikuti jalan-

jalan yang lain selain jalan-Nya 4t+7 & -& 'dfti
"Karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan lcamu dari ialan'
Nyd," yakni dari agama Islam.lolo

14207. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Mutrammad bin Tsauri menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Abban, ia berkata: Seseorang bertanya

kepada Ibnu Mas'ud RA, "Apa ittr shirathal mustaqim?" Dia

menjawab, "Kami ditinggalkan oleh Nabi SAW pada tempat

yang paling rendatr yang pada ujungnya adalah surga, yang

pada sisi kanan dan kiri terdapat jalan-jalan kesesatan, dan

pada setiap jalan tersebut ada beberapa orang yang mengajak

berjalan bersamanya. Barangsiapa mengambil jalatt tersebut

maka ia akan berujung pada neraka, dan barangsiapa

mengikuti jalan shirathal mustaqim maka ia akan sampai

kepada surga.

Ibnu Mas'ud lalu membac4 i,-Il .. l*;': *h l:ii, itl',
"Dan bahwa (yang Kami perintahknn ini) adalah ialan-Ku
yang lurtts."roll

Abu Ja'far berkata: Para atrli qira'at berbeda pendapat tentang

bacaan ayat, (,i '' *-hLiLi,li
l+hli qira a, Madinah, Bashrah, dan Kufatr membacanya dengan

harakat fathah pada huruf alif dan men-tasydid'kan huruf nun pada

lafazh !f y*g dikembalikan pada firman-Nyq 4't c rf ;S I lt(

roto Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(511422).
r0rr Ahmad dalam musnadnya (l/465) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uytn

(2/188).
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"Janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia,,, yang
bermakna, "Katakanlah, 'Kemarilah, aku bacakan kepada kalian
tentang apa-apa yang diharamkan oleh Rabb kalian. Janganlah kalian
menyekutukan-Nya dengan apa pun,.,,

Mayoritas ahli qira ar Kufatr membacanya, 'olt 
dengan harakat

lrasrah pada huruf atif danmen4asydid-kan huruf nunpadalxazl"ot:.
Ia merupakan kalimat permulaan dan terputus dari lafa^sebelumnya,
sebab kalam telatr habis dengan adanya kabar tentang wasiat yang
diwasiatkan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya

Abu Ja'far berkata: Menurutku keduanya adalah bacaan yang
telalr tersebar di kalangan ahli qira'at pada zaman ini dan kaum
muslim pada umumnya. Makna keduanya adalah benar, maka dengan
bacaan manapun seseorang membacanya, bacaannya tetap benar.

Itu karena Allah swr memerintahkan agar mengikuti jalan-Nya
sebagaimana Dia memerintatrkan sesuatu yang lain, jika itu
dimasukkan ke dalam perintah Allah SWT kepada nabi-Nya agdr

L::kata_Ieeada orang-orans musyrik, 'b3:, iF 6 fi ttUS
?1; *Marilah labacakan apa yang diharam'ran atas rramu oreh

Tuhanmu." Yaog benar adalah huruf atif padakata Lf di-fathah-kan,
dan jika dikasratrkan maka kata iiyir airini adalah sebuah ucapan
yang berdiri sendiri dan tidak aaa Ufaz/r Jflt setelahnya, karena
letak kata tersebut jauh dari kata :3r1 a*, jika ia maksudkan batrwa
Allah swr menghendaki amalan tersebut, maka itu juga benar.

Jika dr-kasrah-kan, berarti merupakan rafazh permulaan yang
terputus dari lafadr sebelumnya, dan bahwa apa yang diperintatrkan
kepada Nabi SAW trntuk membacanya telatr habis sebelumnya, adalatr
hal yang benar.

-
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Abdullah bin Ubay bin Abu Ishaq Al Bashari membacanya,b?1

dengan harakatfathah pada huruf alif dan meringankan bacaan huruf
nun, sehingga menjad i,'(f;s $\'p4;'#)'it Y 33\ 661 S
,!-tet:i|'l1i ta{.4,;

Ia meringankan bacaan tersebut sebab lafazh {,t c rr?;* f iri

jugadiringankan,sedangkanlatazh,*tel:i;irlidi-athif-kankepada
lafazh sebelumnya, sehingga ia harus sama dengan yang meng-athaf-

kannya.

Meskipun ada madzhab demikian, namun aku tidak suka

membacanya demikian, sebab bacaan tersebut jauh dari para atrli

qira'at pada zaman ini dan menyelisihi bacaan orang-orang pada

zaman mereka.

ooo

'tA.sitl &r,(t {i,$i ,r}(*r, *,iwY,r--- -._-u.
tr. I 1..,., /'oj-|_ 4 xrr, iiA {6 t 6'g* G K)'oi-3-4&p$-{D5 G,:rf) # J

"KenudianKami tclah membqilioln NKitab (TauraA
kepada lvhtsa unatk meny empurnal<mt (nil<mat Kmrrr)

lnpodo oftmg ydrrgbqbuatl<ebail<mt, dan unatk
menjelaslcmt segala sesttar;.t don sebagai petur'juk dmt
ralunat, agar muelraberiman (bahwa) mqela al,art

rnenernd Tuhan merel(a.."

(Qr. Al An'aam 16lz L54)
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Tarcwir firman Allah: 
"s$l :y VCt ,;i."6ii 6i (*r. '*

,6, Kt G1 '6 (Kemudian Kami telah memberikan At
Kilab [TauratJ kepada Musa untuk menyempurnakan (nikmat
Kami) kepada orang yang berbuat hebaikon, dan untuh
me nj e las kan s e g ala s es uat u)

Abu Ja'far berkata: Maksud firman-Nya adalatr, ..Katakanlah

wahai Muhammad, 'Rabb kalian telatr memberikan kitab kepada Nabi
Musa AS'." tata .ji tidak disebutkan kembali, sebab telatr ada pada
awal cerita yang menunjukkan maksudnya, yaitu, 'iFY 356A -3,

lP
"{.2 "Katakanlah, 'Marilah htbacakan apa yang

diharamlran atas kamu oleh Tuhanmu'." oleh karena itu, Rasulullatr
sAw menceritakan kepada mereka hal-hal yang diharamkan dan yang

dihalalkan. kemudian Dia berkat4 "Katakanlatr batrwa Kami telatr
memberikan kitab kepada Musa.', fata .,1i disembunyikan, sebab

ucapan sudatr menunjukkan demikian, karena Nabi Muhammad sAw
diutus'setelatr lama dari zaman Nabi Musa, dan hanya dia yang
diperintahkan untuk membaca ayat-ayat ini setelah kenabiannya.
Telah diketatrui batrwa Musa AS diberi kitab sebelum Allah swr
memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk membacany a. Kaa '*
dalam perkataan orang-orang Arab adalatr huruf yang menunjukkan
bahwa setelahnya adalah kalimat dan khabar yang menunjukkan telatr
terjadi sesuatu sebelumnya.

Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang makna firman-Nya,

i€t g5l :F f.G u(Jntuk menyempurnalan (nitonat Kami) trepada

orang yang berbuat kebaikan."

Pertama: Berpendapat batrwa maknanya adalatr sebagai upaya
untuk menyempumakan kenikmatan bagi kaum yang berbuat baik.
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Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

14208. Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Abu Najih, dari Mujatrid,
tentang firrran Allah SWT, 'rA -Jii {F Y(t "Kewda
Musa untuk menyempurnakan (nibnat Kam) lrepada orang
yang berbuat kebailran," yakni atas orang-orang beriman.lol2

14209. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari
Mujahid, tentang firman Allah SWT, 'rA -JiIi iy V,Ct

"Kepada Musa untuk menyempurnakan (nilunat Kami)
lrepada orang yang berbuat kebaikan," yakni orang-orang

beriman dan berbuat kebaikan.l0l3

Seakan-akan arah penafsiran dan maknanya adalah, Allah SWT
mengabarkan tentang Mus4 dan batrwa Dia telah memberi keutamaan

sebagaimana ia memberi keutamaan kepada orang-orang yang berbuat

baik.

Apabila ada yang berkata, "Bary:rmarra bisa dikatakan Ulti :E
'tA dengan menggunakan ,s;li sedangkan penafsiran tertuju
kepada selunrh manusia yang berbuat kebaikan?" Katakan,
"Sesungguhny^r9* bahasa Arab dapat digrrnakan demikian khusus
pada kata <lJll dan alif lam jika maksudnya adalatr keseluruhan,

Mujahid dalam tnfsirnya (331), Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511423), Al
Mawardi dalam A*Nuka wa Al Uyun (2/189), dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al
Masir (3/153).
Ibid.t0t3
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sebagaimana firman-Nyu, @ * 4 !i:,ii 3! @ Fi; ,Demi

masa sesungguhnya monusia itu benar-benar dalam kerugian,. (es.
Al Ashr [03]: l-2) tuga perkataan, a6r (.,{f e g, i, ,t$ ;?l
'Merelra yang paling banyak berada di tangan manusia'."

Telah disebutkan dari Ibnu Mas'ud bahwa ia membacanyq LG
fbf 

=s51 &,tot4 dan itu dapat menguatkan pendapat Mujahid.
Jika maknanya demikian, maka latazin 'rA adalah fi,il madhi, dan

dibolehkan juga bila dikatakan batrwa lafa/n'"Aberada pada posisi
khafadh sebab f il ,yll tidak ada dalam pembicaraan kita. Jika
dikatakan, "Dengan apa ia di-khafadh-kan," maka katakan, ..yaitu

dikembalikan pada lafaztr {51dan tidak ada sesuatu pun yang me-
rafa'-lcalorry4 sehingga penafsirannya ketika pada posisi khafadh

adalah |#t '$ elt ,)" rhii ,aESJ ,i,i qf p ..Kemudian kami
berikan kitab kepada Musa untuk menyempurnakan nikmat atas

orang-orang yang berbuat baik."

Latatuji ainitangtan dan lafaztr '{Aberada di samping {51
sehingga dapat diketatrui batrwa ia adalatr kalimat ma'rifah, sebab ia
seperti kalimat ma'rifoh, tetapi tidak dimasuki huruf atif dan lam.

Demikian juga lafazh :-J,ii dan ma'rifah. Sebagaimana dikatakan,

+'ft + ? elurtltV "Alat berjalan dengan orang yang lebih
baik darimu dan orang yang lebih buruk darimu. " Serta perkataan Ar-
Rajiz berikut ini:

ilJr Jif &.r-i ,;*t T ...4 C4.-

eg$t gsJt
aa

Ibnu Athiyah dalalrn Al Lfithtrar Al wajiz QR64) dan At Jami' li Ahkarn Ar
Qw'ot karlNa Al Qurthubi Qll43).

o

ol.
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Lafazh Ji mengikuti giirdalam i'rab,dantidak dikatak* 'o:t
l.b glursebab iJti adalatr nakirah, sedangkan giit adalah ma'rifah,
dan kalimat nakirah tidak mungkin mengikuti kalimat ma'rifah.

Kedua: Berpendapat bahwa maknanya adalatr sebagai

penyempurna nikmat kepada Musa yang telah berbuat baik, ketika ia
diuji oleh Allah SWT dengan perintah dan larangan-Nya.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

14210. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishak

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Abu
Ja'far menceritakan kepada kami dari bapakny4 dari Ar-
Rabi, tentang firman Allah SWT, L6 ai6ii 6i (if.'*
'tA :35i S "Kemudian Kami telah memberilcan Al Kitab

(Taura) kepada Musa untuk menyempurnakan (nikmat
Kami) kepada orang yang berbuat kcbaikan," yakni"dalam

sesuatu yang diberikan Allah kepadanya.rors

l42ll. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada karni, ia
berkata: Muhammad bin Tsauri menceritakan kepada kami
dari Ma'mar, dari Qatadatr, tentang firman Allah SWT, 'l
'tA -ri,i (F u'(t {Sg)i 6i 6r; "Kemudian Kami

telah memberikan Al Kitab (Taurat) kepada Musa untuk
menyempurnakan (nikmat Kami) lrepada orang yang berbuat

kBbaikan," yakni barangsiapa berbuat baik di dunia, niscaya

Allah menyempurnakan nikmat-Nya di akhirat. I 0l 6

rort Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5t1423),Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir
.-. - (31153), dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyrn (21189).
r0r5 Abdur,r,ak dalam tafsirnya QtTl),Ibnu Abu Hitim dahm-tafsirnya (Sll423\,

dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (31153).
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14212. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: sa'id menceritakan
kepada k*t dari eatadah, tentang firman Allah SWT, ljzz -1'Gl u)ti & f.fS #qii Gi (;{;t;,,Kemudian Kami
telah memberikan Al Kitab (Taurat) kepada Musa untuk
menyempurnakan (nibnat Kami) kcpada orang yang berbuat
kcbaikan," ia berkatq "Barangsiapa berbuat baik di duni4
maka Allah akan menyempurnakan kemuliaan baginya di
akhirat."lolT

Berdasarkan riwayat ini, Rabi menafsirkannya, bahwa lafazh
'rA dalam ayat tersebut ada pada posis i nashab, sebab ia sebagai

f il madhi, sedangkan lafazh :-3,ii bermakna 6,,apa-apa,,, sehingga
makna ayat adalatr, "Kemudian Kami berikan kitab kepada Musa AS
sebagai penyempurna nikmat Kami atas kebaikan yang dilakukanny4
yaitu beribadatr kepada Allah SWT dan melaksanakan segala yang
dibebar*an oleh Allah SWT kepadanya. Kami memberikan kitab
kepadanya untuk menyempurnakan kemuliaan Kami di akhirat."

Ketiga: Berpendapat batrwa maknanya adalah, "Kami berikan
kitab kepada Musa untuk menyempurnakan kebaikan Allah swr
kepada para nabi-Nya, dan untuk menguatkan mereka.,,

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

14213. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu watrab
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkatq
tentang fi*g Allah SwT, (F U,G {S€ii 6} (&t; Izz -1i;\ g)Si "Kemudian Kami telah memberikan AI Kitab

I0t7 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (s/r423),Ibnu Al Jauzi dalam zad Al Masir
(3/153), dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun ellgg).
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(Iaurat) kepada Musa untuk menyempurnalcan (nikmat

Kami) kepada orang yang berbuat kebaikan," yakrti sebagai

pemyempurna nikmat dari Allatt dan kebaikan-Nya, dengan

berbuat baik kepada mereka dan memberi petunjuk kepada

agama Islam. Allah memberikan kitab kepada Musa sebagai

penyempurna nikmat dan kebaikan-Nya. Iolt

Latazcr- 'iApada penafsiran seperti ini berada pada posisi

nashab, yaitu seba gu f il nadhi. Sedangkan lafazh :3i1
mentrut Rabi bermakna t1 "apa-apa".

Diriwayatkan dari Yahya bin Ya'mur, batrwa ia membaca,

'rA :l,51 &L(tpada posis i rafa' dengan penafsiran, i
.. . r.t .''#l f €.tjt atas orang-orang yang baik.

14214. Ahmad bin Yusuf menceritakan kepadaku, ia berkata: Qasim
bin Salam menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hajjaj

menceritakan kepada kami dari Harun, dari Abu Amrubin Al
A'la dari Yahya bin Ya'mur.lole

Abu Ja'far berkata: Aku tidak membolehkan seseorang

membaca dengan bacaan seperti ini, meskipun menurut batrasa Arab

benar, karena berselisih dengan hujjah yang telah disepakati oleh atrli

qira'at pada zaman ini.

rort Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5t1423),Ibnu Athiyyatr dalamAl Muharrar Al
Wajiz Q1364), dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyrn (21189).

'0" Abdurrahman As-Sulami, Abu Razin, Hasan, dan Ibnu Ya'mur membacany4
'#lA!,.ri; dengan rafa', dan Abdullah bin Amru, Abu Al Mutawakil, serta

Abu Aliyah membacany4 ryl e!,,rE dengan me-rafa'-l<an hamzah, dengan

haralcat lusrah pada huruf siin danhankatfathah pada huntf nzn. Ibnu Al Jauzi
dalam Zad Al Masir Qll54) dan Al Qurthubi dalan Al Jami' li Ahkan Al
Qn'm(71142).
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Pendapat yang paling benar menurutku adalatr yang mengatakan

batrwa maknanya adalah, "Kami berikan kitab kepada Musa untuk

menyempurnakan kenikmatan Kami baginya atas perbuatan baik

Musa yang telah melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan

kami, sebab itu lebih sesuai dengan zhahir kalam, dan pemberian kitab

kepada Musa adalatr sebuatr kenikmatan yang sangat besar." Oleh

karena itu, Allah SWT mengabarkan batrwa Dia memberi kenikmatan

kepada Musa sebagai balasan dari amal baik dan ketaatannya.

Apabila penafsiran sesuai dengan yang dikatakan oleh Ibnu

Zaid, maka kalimatnya akan seperti ini, giir ,P 6W vtidr ,f n V5 'j
l(1.i'f atau ',*t e!, ,to tw./9' ,?ifn, A'idan penyifatan Allatr
SWT pada diri-Nya dengan memberikan kitab kepadanya dirubah

menjadi }:habar, dengan firman-NyL ,#i kepada selain yang

memberi kabar tentang diri-Nya disebabkan kedekatannya di antara

dua,I3b*.

Dalil yang jelas menunjukkan bahwa pendapat yang benar bukan

pendapat Ibnu Zaid. Adapun yang disebutkan oleh Mujatrid tentang

tujuan €. kepada makna jamak, maka tidak ada dalil yang

menurjukkan kebenaran pendapatny4 akan tetapi zhahir kalam

menunjukkan pada pendapat yang telah kita pilih. Jika ada perdebatan

pada sebuah ayat, maka makna yang paling benar adalah yang

mendekati makna ztrahirnya, kecuali ada dalil aqli ata,u naqli yang

menunjukkan maknanya tidak demikian.

Firman-Nya, ,6 W i*r:i; "(Jntuk menjelaskan segala

sesuatu," merupakan penjelasan bagi setiap perkara agama yang

diperintatrkan kepada mereka.

Dengan demikian, penafsirannya adalah, "Kemudian Kami

berikan kitab Taurat kepada Musa untuk menyempurnakan nikmat
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Kami baginya dan menyempurnakan kekuatan dirinya, yang dengan
kitab tersebut, kemuliaan, kebaikan, dan ketaatannya kepada Rabbnya,
serta pelaksan&m syariat agama yang dibebankan kepadanya, menjadi
sempurna. Selain itu, juga sebagai penjelas bagi kaum dan
pengikutnya yang membutuhkan penjelasan tentang perkara agama
mereka."

14215. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: sa'id menceritakan
kepada- kami dari Qatadatr, tentang firman Allah SWT,

,$ ,fi{*;ii 'Dan untuk menjelaskan segala sesuatu,,,
yakni segala sesuatu yang diharamkan dan dihalalkan oleh
Allah SWT.ro2o

Talrwit firman Auah: 'oU9_ 4; 4 i6 -A; ,s'rt2 7oo,
sebagai petunjuk dan rahmat, agar mereko beriman [bahwaJ
mereha akan menemui Tuhon mereka)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman, ii{ii 6i (fif.
o& ,ti, # Gi 'o1S .sili & t (:, ,Kami tetah

memberilran Al Kitab (Taura) kepada Musa untuk menyempurnakan
(nikmat Kami) kepada orang yang berbuat kebaikan, dan untuk
menj el as lran s e gal a s e suotu. "

Maksud firman-Nya ,SaJr, "sebagai petunjuk,,, adalatr yang
menunjuki mereka pada jalan yang lurus, dan sebagai penjeras bagi
mereka kepada jalan petunjuk agar mereka tidak sesat.

r@0 Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya(SfiaB).



Surah&Arr/aomr

'{fij "Dan sebagai rahrnat," maksudnya adalah, .,Sebagai

bentuk rahmat dan kasih sayang Kami kepada mereka, agar Kami
dapat menyelamatkan mereka dari kesesatan dan kebingungan.,,

'bj.;i- 4 fu, i6 "Ago, mereko beriman (bahwa) meretw
alran menemui Tuhan mereka. " Allah swr menurunkan kitab kepada
Musa dengan tujuan menyempurnakan kemuliaannya, sebagai balasan

atas kebaikan yang ia perbuat, sebagai penjelas agama-Nya, sebagai

petunjuk bagi orang-orang yang mengikutinya, dan sebagai rahmat

bagi orang yang sesat, ymg dengannya Allah menyelamatkan mereka
semua dari kesesatan, dan agar ketika mereka mendengar nasihat-

nasihat yang datang dari Allah, mereka beriman dengan adanya

pertemuan bersama Allah SWT, sehingga mereka meninggalkan
kekufinan yang mereka perbuat dan mengimani pertemuannya dengan

Rabbnya, menaati-Nyq dan membenarkan apa yang dibawa oleh
Musa AS."'h' 

ooc

'o*3'# \-friv 
"#ii 

Ssrl ffl +ts(ri,

"Dart N Qz.ff'on if.t adf,ldhkitab tangKani amuil&r.
yalttg diberlati, malca il<utilah dia dmbqtakwalah agar

l<onu diberi ra)hmort."

(Qs. Al An'aam [6]: 155)

Takrrit firman Altah: \$V ',#:6 ?rt| L$ ,i{5 t:o,
'Ji*j'# (Dan Al Qur'an itu adalah kitab yang Kami turunkan
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yang diberkati, maha ihutilah dia don bertakwalah agar hamu diberi
rahmat)

Abu Ja'far berkata: Maksudkan firman-Ny u, 4; X+ #
'oj-$_ "Agar mereka beriman (bahwa) mereka okan m-inemui Tuhan

mereka," yaifu, "Inilah kitab Al Qur'an yang Kami furunkan kepada
nabi Kami, Muhammad sAw, sebuatr kitab yang penuh keberkahan."

'r#:6'Maka ihttitah dia," maksudnya adalatr, ..Watrai manusia,
jadikanlatr ia sebagai pemimpin, ikutilah dia, dan beramallatr dengan
apa yang ada di dalamnya."

ffi maksudnya adalah, "Berhati-hatilah, agar amalan kalian
tidak terhapus dari diri kalian, dengan melampui batasan-batasan-Nya

dan menghalalkan apa yang Dia haramkan."

14216. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Said menceritakan
kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah SWT, l.,.:l5i;'

Slll i{i\ SS.,,Dan At eur'an itu adatah kitab yang
Kami turunkan yang diberlcati," bahwa maksudnya adalatr Al
Qur'an yang diturunkan Allah SWT kepada Muhammad
SAW.

Lafazh ti;6 "Maka itaiilqh
halalkanlah apa yang dihalalkan

diharamkan-Nyu.'0"

dia," maksudnya adalah,

dan haramkanlatr apa yang

Ibnu Abu Hatim dalam afsirnya (511423) dan Al eurthubi daram Ar Jami' li
Ahkon Al Qtr' an (7 I 143).

-
-lj92-J
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Firman Allah swr, 'oFi '# 
"Agar rramu diberi rahmat,,,

maksudnya adalatr, "supaya kamu diratrmati dan diselamatkan dari
siksa serta adzab-Nya yang pedih.,,

ooo

K 
";' W u 6{6, it; USst Jj AtYJfi S

@Ay,6sr!,9;6
"(I(ami turunlcmt N en'an itrr) agar tonru (t'tdak)

nengatalcon,'Bahw a kitah iat harry a itilrrtrunkrlrl t<epada
ihn golongan, soja sebehrmkfrnJi, itm sesa,.gdn*yal<ani

fidak metnpuhatil<mt apa yang msekobaca,.,,

(Qs. Al An'aa* [6]: 156)

ralrwil nman or).Lo,.y_{* iF, {,Sft $Aty};i S
<Ay,fi i#5'- e LS o)-r tg (Kami turunkan At eur.an ituJ

agar kamu [tidahJ mengatakan, ,,Bahwa hitab itu hanyo diturunkan
kepada dua golongan sajo seberum hami, dan sesungguhnya kami
tidak memperhatihan apa yang mereka baca.'r)

Abu Ja'far berkata: Ahli bahasa Arab berbeda pendapat
tentang tungsi kalimat 01 dalam firman-Nya, $fi 6 i"rt" upu
makna kalimat tersebut?

sebagian atrli natrwu Bashratr berpendapat batrwa maknanya
adalatr, "Kemudian Kami berikan kitab kepada Musa sebagai
penyempurna nikmat bagi orang yang berbuat kebaikan, dan agar
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mereka tidak mengatakan bahwa kitab hanya diturunkan kepada dua

kelompok manusia sebelum kami."

Sebagian ahli natrwu Kufatr berpendapat bahwa kalimat tersebut

ada pada posisi nashab, sedangkan f il-nya disembunyikan, maka

makna ayat adalah, "Ikutilatr ia dan bertakwalatr, dEfr kalian
mendapat rahmat. Juga berhati-hatilah dalam mengatakan sesuatu.,'

Hal itu sebagaimana firman Allah SwT, i;;5{;rt$ tJ 6
"Supaya tidak hapus (pahala) amalanmu, sedangkan kamu tidak
menyadari. " (Qs. Al Hujuaat l49J: 2)t022

\j# 01 H 'lilll i# '.'Allah menerangkan (hutum ini)
lrepadamu, supcrya fumu tidak sesat." (Qs. An Nisaa' [4]: 176)1023

Sebagian lain berpendapat batrwa kalimat tersebut ada pada

posisi nashob, dan nashab-nya ada pada dua sisi:

Pertama: JrA\6Uilf "farni turunkan kitab ini agar mereka

tidak berkata...."

Kedua: Dari firman-Nya, t:Ft dan tidak benar jika dikatakan ada

pada posisi bf, ss6.*aimana firman Allah SWT, b\ H 'rt W
ljl+3 "Allah menerangkan (huhtm ini) kcpadamu, supaya kamu tidak
sesat. " (Qs.An-Nisaa' l4): l76\to2a

Pendapat yang paling benar menurutku adalatr yang mengatakan

balrwa lafazh O1 aaa pada posisi nashab, disebabkan keterikatannya

dengan lafazh 3rj!!, sebab makna firman Allah SWT adalah, *Inilah

kitab yang Kami turunkan, yang penuh berkah, agar kalian tidak

l3 AJ Qurttrubi dalam Jami' li Ahkam Al Qur' an (7 tl44).
'* Ibnu Athiyyatr dalam Al lyluharrar.at Waiiz (365D) dan Ibnu Al Jauzi dalam

Zad Al Masr (3/155).
r@ Ibnu Athiyyah dalan At luluhorrar AI Wajiz (365D) dan Ibnu Al Jauzi dalam

ZadAl Masb (3/155).
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berkat4 'sesungguhnya kitab hanya diturunkan kepada dua golongan

manusia sebelum kami'."

Dua golongan manusia yang disebutkan Allah SWT dan
dikabarkan batrwa Dia menurunkan kitab-Nya kepada Nabi
Muhammad sAw agar orang-orang musyrik tidak berkata, "Belum
ada kitab yang diturunkan kepada kami yang dapat kami ikuti. Kami
juga tidak diperintatr, tidak dilarang, dan tidak ada hujjah dalam
perkara yang kami perbuat," yaitu yahudi dan Nasrani.

Makna yang kami ungkapkan sama seperti yang dinyatakan oleh
para ularna tafsir.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah:

14217. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu shalih
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyyah
menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu
Abbas, tentang firman Allah SwT, 5SS 3J Ayfj;i fr
G ,, iW iP "lKami turuntran Al fiur'on itu) agar

lramu (idak) mengatakan, 'Bahwa kitab itu hanya diturunkan
lrcpada dua golongan saja sebelum kami', " bahwa mereka
adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani.lo2s

14218. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari
Mujatrid, tentang firman Allah SWT, {$lt JjtAyf;6 5
W o" fr:P S"lKamt turuntran At fur'an itu) agar

lramu (tidak) mengatalran, 'Balnta kitab itu hanya diturunkan

'6 lbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/la2\ dan Ibnu Al Jauzi daram Zad Al
Masir (31154-155).
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lrepada dua golongan saja sebelum kami'," yakni orang-

orang Yahudi dan Nasrani takut orang-orang Quraisy
mengatakan demikian pula. 1026

14219. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepada kami dari Juraij, dari Mujatrid, tentang firman Allatr
swr, 6 ,, 6i{1" ig lits 3i rTYfii, ;t ,,(Kami

turunkan Al Qur'an itu) agar kamu (tidak) mengatakan,

'Bahwa kitab rtu hanya diturunkan kcpada dua golongan

saja sebelum kami'," ia berkatq "Yatrudi dan Nasrani,

ditakutkan orang-orang Quraisy akan mengatakan

demikian."l@7

14220. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Said menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, teatang firman Allah SWT, 01z2Woeffi3 n ffp iF 5,5fr Sjtt:3y$$ "(Kami tu*,,kon At}'lrJrl tilDF
Qur'an itu) agor kamu (tidak) mengatakan, 'Bahwa kitab itu
hanya diturunkan lcepada dua golongan saja sebelum

kami'," bahwa mereka adalah orang-orang Yahudi dan

Nasrani.lo2s

14221. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, ia
berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,

ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

tentang firman Allah Swr, iF 5,SJi Jj 4$;i I

'" Muialrid dalam tafsirnya (331), dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil
QtM2).ta7 lbid

ro2t Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil Qt442) dan Ibnu Athiyyatr dalam Al
Muhorr Al Wajiz Q1365).

-

--{-113-I
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# ,, 64i{L"6r*i turunkan Al Qur'an itu) agar kamu

(tidak) mengatakan, 'Bahwa kitab itu hanya dinrunkan
lrepada dua golongan saja sebelum lcami'." Dua golongan

tersebut adalah Yahudi dan Nasrani.lo2e

Makna firman Allah SWT, <*rfr it*'1'- & K u$ "Do,
sesungguhnya lcami tidak memperhatikan apa yang mereka baca,"
yakni, "Kalian berkata, 'Kami telatr mengetahui dari bacaan dua

kelompok manusia yang diturturkan kitab kepada mereka, akan tetapi

kami tidak memperhatikannya dan tidak mengetahui isinya. Kami
tidak tahu apa yang mereka baca, apa yang mereka katakan, dan apa

yang ada di dalam kitab merekao sebab merekalah yang memilikinya
dan bukan kami, maka itu berarti kami tidak berpaling darinya, tidak
pula diperintahkan dengannya, dan tidak dengan batrasa kami'."
Mereka akan menjadikan hal tersebut sebagai hujjatr, maka Allah
SWT mematatrkan huiiatr tersebut dengan diturunkannya Al Qur'an
kepadaNabi Muhammad SAW.

Makna yang kami ungkapkan sama seperti yang dinyatakan oleh
para ulama tafsir.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

14222. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah
bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyatr

bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah,

dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah SWT, d)i K Ofi
<Ayrg i#6'"Dan sesungguhnya kami tidak

memperhatikan apa yang mereka baca," batrwa maksudnya

r@e lbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511426) dan Ibnu Athiyyah dalarn Al
Muhqru Al Wajiz Q1365).
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adalah, "Kami lengah dan tidak memperhatikan bacaan

mereka."lo3o

14223. Bisyr menceritakan kepada karni, ia berkata: yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Said menceritakan
kepada kami dari Qatadahr-tentang firman Allah SWT, ,.rli

<4yrg ii:"|'. ,;" K'Do, sesungguhnya trami tidak
memperhatikan apa yang mereka baca, " yakni dari
membacanya.lo3l

1,4224. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Watrab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkat4
tentang firman Allah SwT, AEi i1/5r- ,iK oL;,,Dan
sesungguhnya kami tidak memperhatikan apa yang mereka

baca," ia berkata, "Makna dirasah adalah membaca dan

mengetahui . ,! t, t;r'r)'Mereka mempelajari apa-apa yang

ada di dalamnya', maksudnya adalah, mereka mengelahui

apa-apa yang ada di dalamnya, tetapi mereka tidak
mengamalkannya disebabkan kejatrilan mereka."l032

14225. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,

ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

tentang firmanAllah swT, Ay-ii #6r-eK"Li "Dan

sesungguhnya komi tidak memperlntikan apa yang merela
baca," batrwa maksudnya adalah, "sesungguhnya kami

''10 tb* Abu Hatim dalam tafsirnya(511425).
r03r Al Baghawi dalam Ma'alim lt-Torrtt (2tU2) dna Ibnu Athiyyah dalam Al

Muhuru Al Wajiz Q1365).
t032 15nu Abu Hatim dalam tafsirnya(5t1a2fl.
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lengah dan tidak memperhatikan bacaan mereka, sehingga
kami tidak tahu apa yang mereka baca.,,l033

oco

-ii "ff, {'A-K 6:*t q" Jj-G I I }fi j,
i4 flfi o1, ig;6'r[ H Sry rL -,V

i" -o;+* irji "i3 q; s *S irt *a, 4K
'i+A \j,( q. ?\'iel -tL W-t:,

" Atau agdr lrfrnru (tidak) mangatakdn, .Sesu nggulmy a
iil<alau kitab ini diananrl<an kepada l<arri, tenhrlah r<nrri

lebih mendapat pet.nrjuk dari merelco'. Sesunggutvrya telah
dan,ng kepado l<flfiiu l<eterunga* yo,ttg rlyottn dari Tuhcttwntt,

petunjuk dmr ralmat. Maka siapakah ydrlglebih zholim
doripada trar.g ydr.g mendustakan ayat ayat Allah dart

berpaling dmipadonya? Kelak Kanri al<mt merrberibalason
lnp"do or(mg.orong ydngbefialing dari ayat.dyot Kani

dengart siksa yangburuk, disebabl<m merel,a selalu
berpaling."

(Qs. Al An'aam [6]: 157)

* rakwir nrman Anah: {JJ;IT3J #*i qc Jj6 l:l}fi i'i:x'i e'.,6 'H; i, ry Piv':i"ig rir"" asar kamu

1033 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/ra2) dan Ar Baghawi dalam Ma,alim At-
Tanzil Q1442).
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[tidakJ mengatakan, "Sesungguhnya jihalau kitab ini diturunkan
kepada hami, tentulah hami lebih mendapat petunjuh dari mereku,,
Sesungguhnya telah datang kepada kamu heterangan yang nyata
dari Tuhanmu, petunjuh dan rahmat)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirnan, '^i$ ,|SSt:o,
SSUI "Dan At Qur'an rtu adalah kitab yang Kami turunkan yang
diberlrati," a9ar orang-orang musyrik yang menyembatr berhala dari
kaum Quraisy tidak berkata, "sesungguhnya kitab hanya diturunkan
kepada dua kelompok manusia sebelum kami." Atau agar mereka

tidak berkata, "Andai saja diturunkan kepada kami kitab sebagaimana

diturunkan kepada orang-orang sebelum kami, sehingga kami

diperintatr dan dilarang, serta dijelaskan kepada kami tentang

kesalahan dan kebunrkan."

'& {At(! "Tentutah kami lebih mendapat petunjuk dmi
mereka," maksudnya adalah, "Pastilatr kami lebih istiqamah di.atas
jalan kebenaran dan mengikuti kitab. Amalan kami pun akan lebih
baik daripada kedua golongan manusia sebelum kami, yang

diturunkan kitab kepada mereka."

Allah SWT kemudian berfirman, Hj n 4. ,:+iV ii
"Sesungguhnya telah datang kepada kamu keterangan yang nyata

dari Tuhanmz," maksudnya adalah, "Telah datang kitab kepada kalian

dengan berbatrasa Arab yang jelas, sebagai hujjatr yang jelas bagi

kalian dari Rabb kalian."

,S'Jfr maksudnya adalatr penjelasan tentang kebenaran, yang

membedakan antara yang benar dengan yang salah, dan sebagai

rahmat bagi orang-orang yang mengamalkan serta mengikutinya.

Riwayat-riwayat yang morjelaskan hal tersebut adalah:

@l
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14226. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, ia
berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,
ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,
tentang firman Allah swr, TK 5,5rt @ Jjt-6 tr\jfi t
H; S "q, P"V -ii,W {A ",f,ou agar tramu

(tidak) mengatalan, 'sesungguhnya jikolau krtab ini
diturunkan kcpada kami, tentulah kami lebih mendapat

petunjuk dari mereka'. Sesungguhnya telah datang kepada

lamu keterangan yang nyata dari Tuhanmu," ia berkata,

"Telah datang kepada kalian penjelasan dari Rabb kalian

dengan batrasa Arab yang jelas, ketika kalian tidak
mengetatrui tentang pelajaran dua golongan manusia tersebut,

dan ketika kalian berkata, 'Jika telah datang kepada kami
kitab, pastilatr kami akan lebih mendapat petunjuk daripada

mereka:.r:1034

14227. ' Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Said menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah SWT, J
& {SITK 5,$ii W Jj-6 trlj;; ,Atant agar tramu

(tidak) mengatakan, 'sesungguhnya jilralau Htab ini
diturunlan kepada kami, tentulah kami lebih mendapat

petunjuk darj merel(a'." Ini adalatr perkataan orang-orang

kafir Arab, 'i=t5 ,s'rfi p{,: 4 4 PiV ';i
"Sesungguhnya telah datang kepada kamu keterangan yang

nyata dari Tuhanmu sebagai petunjuk dan rahma1.r.1035

rB lbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511426) dan As-suyuthi dalam Ad-Durr Al
Mantsur (3156-57).

rB5 lbid
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Takwil firman Atrah: q; S'*S fi *-6, 4K;r 76';1,'ivA 1j,( q. v({11 -&". Wv i, 6h*, -'u.fi 

"fi Mia
siapakah yang lebih zhalim daripada orang yang mendustakan ayat-
ayat Allah dan berpaling daripadanya? )

Abu Ja'far berkata: Allah SWT menjelaskan, ,.Siapakatr yang
paling salah dalam amalannya dan paling besar permusuhannya

daripada kalian watrai orang-orang musyrik yang mendustakan hujjatr
dan dalil-dalil Allah SWT dalam ayat-ayat-Nya?"

r?oz /.a,a
W .3-*t maksudnya adalatr, "Berpaling darinya setelah

kedatangannya, tidak beriman dengannya, dan tidak pula
membenarkan kebenarannya."

Allah SWT lalu mengabarkan, frIt ,#p,eK i* 7$ ';1,

" Malra siapakah yang lebih zhalim daripada orang yang mendustalcan

ayat-ayat Allah dan berpaling daripadarrya? " yang menjadi
mukhathab [yang diajak bicara] dalam kabar ini tidak diketatrui, akan
tetapi maknanya ditujukan kepada kaum musyrik eruaisy.

. Makna yang kami ungkapkan tentang firman Allah SWT, 3113
(S "Dan berpaling daripadanya,"sama seperti yang dinyatakan oleh
para ulama tafsir.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalatr:

14228. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatr
bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyatr
bin Shalih menceritakan kepadaktr dari Ali bin Abu Thalhah,

dari Ibnu Abbas, tentang lafazh, W 6Si bahwa

maksudnya adalah berpaling darinya. 1036

'*t rbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511426) dan Ibnu Katsir daram tafsinrya
Gn2q.
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14229. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifhh menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl

. menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujahid, tentang lafaz/r., (S:; G {r;U3_ "Orang-orang

yang berpaling dari ayat-ayat Kaml, " batrwa maksudnya

adalah, mereka berpaling darinya, sebab makna lafaz}rrUlAt
adalatr berpaling. I 037

14230. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah, q; S*i
balrwa *r$gd"ya adalah berpaling daripadany a 0-!,i cF
it# 11,(q e(i311 

.:i $;:; f"'oiu*; *Ketak Kami
alran memberi balasan kcpada orang-orang yang berpaling
dari ayat-ayat Kami dengan sil<sa yang buruh disebabkan

mereka s elalu berpaling, "ro3S

14231, Muhammad bin AI Husain menceritakan kepadaku, ia
berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,

ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

tentang lafazh, q Siei "Dan berpaling daripadanya,"

sehingga mereka terhalangi darinya. 1 03 s

Makna firman Allah SwT, 'S (*:; 'G'oiryA 'rrji oie
,l,iTll yakni, Allah SWT akan memberi balasan kepada orang-orang

yang berpaling dari ayat-ayat dan huiiatr-hujjatr-Nya, serta tidak men-

tadaburi dan berusaha mengenal hakikatnya, -'lliJl ':A Vfui adz.ab

t'7 lbid.
''t fbnu Abu Hatim dalam tafsimya (5/1426), Al Baghawi dalam Ma'alim At-

._^- Tanzil Q1443), dan Al Qurthubi dalam Al Jami' li Ahkam Al Qur'an (71144).

'Be lbid.
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yang keftN, yaitu adzab neraka, yang disediakan oleh Allah swr
untuk makhluk-makhluk-Nya yang kafi r.

'$A 1;t( A,maksudnya adalah, Allah SWT melakukan
demikian sebagai balasan berpalingnya mereka dari ayat-ayat-Nya
ketika di dunia dan sikap tidak menerimanya mereka atas apa yang
dibawa oleh Nabi SAW.

ooo

.fr; G)i 5 4i:*- f :^#!'-{S,J f t'brjl;_ j;
K i W.YCI&;{ 4.,*:;,;; ,*iiqi es.r.

GtW $ fE E{lVc trstt k oe &(
@s,F

"Ymtg mqela nmrti-nanti ddak lain lwnyatah kcdntangart
molailatlnpado merel<a (unf,.tk mencabut nyawa merela)

atau l<e,ilatangan (sikso) Tuhanmu atau t<eitatangdrt
beberapa ayat Tuharunu. Padahmi itatangtya ayat dmi

Tulwrunu, tidalilah bemtanfaat lagi imm seseorctng tnpfu
dirirrya sendiri y,,rybeh,mbqimm sebelum iat, atau dia
(b ehtrn) mengus ahal<mr l<eb aikarr ilalarn mas d imanvty a.

Katalqnlah, 'Tunggulah olefurru sesungguhr.ya Kami pun
menunggu (pulf,)'."

(Qs. Al An'aam [6]: 158)
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Talavil rirman Au ahz (tp|i6 f '-K43 ',I4y,i ft 'J;.,\ ,F
* *y. "43V tr gors mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah

kedatangan malaikat kepada mereka [untuk mencabut nyawa

merehal atau kedatangan [sihsal Tuhanmu atau kedatangan

beberapa ayat Tuhanmu)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT menjelaskan, "Wahai
Muhammad, apakatr orang-orang yang menyekutukan Rabb mereka

dengan berhala menunggu hingga malaikat maut datang kepada

mereka untuk mencabut nyawa-nyawa mereka, atau hingga Rabbmu

mendatangi mereka di antara para makhluk-Nya pada Hari Kiamat?

* *y. F;3yj1yakni, atau sampai datang kepada mereka

sebagian tanda dari Rabbmu?

Sebagaimana disebutkan oleh para ahli tafsir, bahwa yang

dimaksud dengan tanda-tanda itu addah terbitnya matatrari dari Barat.

Mereka yang hrpendapat seperti itu menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

14232. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujatrid, tentang firman Allah SWT, :r<lllt 'ri4y ,J {1
"Hanyalah kedatangan malail<at kepada mereko, " yakni saat

kematian dan malaikat mencabut nyawa mereka. d$'rii j
"Atau kedatangan (siksa) Tuhanmu," yaitu pada Hari
Kiamat. *, *y. i4 3k J "Atou kcdanngan beberapa

ryat Tultanmu, " y aittt terbitnya matatrari dari Barat. I m0

rm Mulatrid dalam tafsimya (331), Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (3/156), dan
diriwayatkan oleh Ahmad dalam Al Musnad QlSl), dari Abu Sa,id Al Khudri,

-

-
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14233. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsauri menceritakan kepada kami
dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman Allah SWT, ,i ft

'-,,K4X1'ri+y* Hanyaloh lrgdatangan malaikat kepada
mereka," yakni kematian, 615 'rii I ,Atant 

kcdatangan
(sriksal Tuhanmu," yang terjadi pada Hari Kiamat, 3)i J
,*5 4!. $\ "Atau kcdatangan beberapa ayat Tuhanmu.,,>---

sebuatr tanda yang pasti, yaitu terbitnya matahari dari Barat,
atau sebagaimana yang dikehendaki Allah SWT.r&r

14234. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan
kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah SWT, o1 {1

2^<4131 'rliy "Hanyalah kedatangan malaikat kcpada
mereka," ia berkata" "Dengan kematian.,, 6I;'ii- J ,,Ato,

kcdatangan (siksa) Tuhanmu. " Ini terjadi pada Hari Kiamat,
A; ,*y, ,j;. SS i "At* kedatangan beberapa ayat
Tuhanmu." la berkata, "Yaitu terbitnya matahari dari
g*U111042

14235. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, ia
berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,
ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,
tenrang firman Allah swT, ;<;nt ,,i4y 

o1 f1 ';,ryi_ ji

dari Nabi SAW, (i6! ti;f'er[; y efi:,,i 'A.rfri'.;-,,pada hari datangnya
ayot dari ruhanmu, tidaHah bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya

_. sendiri. " Beliau SAW bersabda, "Terbitnya matahari dari sah Barat."rst Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam iafsir Al eur'an (3072),Ibnu Majah
dalam Al Fitan (4069) dari Abdullah bin Amru, dan Abdurrazzak dalam

'-, [fffi;relii#';,", tafsimya (sn427)dan rbnu Al Jauzi datam Zad At
Mosir (31156).
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"Yang mereko nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan

malaikat kepada mereka," yakni saat kematian, $\ -jj131
* *y. "Atau ledatangan beberapa ayat Tuhanmu," yaitv
terbitnya matatrari dari Barat. lM3

14236. Ibnu Waki dan lbnu Hamid menceritakan kepada kami,

mereka berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari

Mansyur, dari Abu Dhuha, dari Masruq, ia berkata:

Abdullatr berkata, tentang firman Allah SWT, $l,itX S
* *Y- &i 3i 5-i$ |i6 i 'i<4tr ';4J1 J "rinr

merelra nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat

kcpada mereka (untuk mencabut nyav,a mereka) atau

lredatangan (siksa) Tuhanmu atau kedatangan beberapa ayat

Tuhanmu, " ia berkata, "Pada pagi hari, matahari dan bulan

terbit dari Barat seperti sepasang unta."

Ibnu Hamid menambahkan di dalam haditsnyq "Itu terjadi

ketika keimanan seseorang tidak lagi berguna kecuali ia telah

beriman sebelumnya atau telah berbuat kebaikan dengan

keimanannya."

Ia berkata, "seperti unta yang berpasangan."lM

14237. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah SWT, d"
i<$st 

"{4y 
o1 {1 ijb_ "yang mereka nanti-nanti tidak

lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka," yang

mencabut nyawa saat kematian. Maksud ayat, d; ',ii f

Ibid.
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1427) dan Su$an At-Tsauri dalam tafsirnya
(l l0).
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adalah pada Hari Kiamat. sedangkan ayat, gs!. ,fi 3s -r1

.{j adalah ',Atant kedatangan (sitaa) Tuhanmu atau
ke datangan b eberapa ayat Tuhanmu.',rMS

_ rararitnrann Nr:!: K 4-VtU,€i{ 6i; *:;,1;. &;;
W WtO j{J jl & a,tJl1, pada hari datangnya ayat dari

Tuhanma, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya
sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia [betumJ
mengusahakan kebaikan dalam mosa imannya)

Abu Ja'far berkata: Allatr swr menjelaskan, .,pada hari
datangnya tanda-tanda Rabbmu, keimanan seorang musyrik tidak lagi
bermanfaat kecuali bagi siapa yang telatr beriman sebelumnya atau
mereka yang telatr berbuat kebaikan dengan keimanannya.,'

Ada yang berpendapat batrwa tanda-tanda yang dikabarkan oleh
Allah swr 

-batrwa 
keimanan orang kafir tidak lagi berguna-

adalah pada saat terbitnya matahari dari Barat.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

14238. Isa bin Utsaman Ar-Ramri menceritakan kepada kami, ia
berkata: Yatrya bin Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu
Abu Laila, dari Athiyyah, dari Abu Sa,id Al Khudri, ia
berkata: Rasulullatr sAw membaca ayat, erij Aa. ,F, ,13-i;-

WtCn U;-{ "pada hari datangnya ayat dari Tuhanmu,
tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang trcpada dirinyo

'*t lbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5fi427).

fl
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sendiri. " Beliau SAW kemudian bersabda, "Terbitnya

matahari dari B ar at. "to46

14239. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Laila, dari Athiyah,

dari Abu Sa'id, dari Rasulullah SAW, dengan lafazh yang

sama.lGT

14240. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Al Mufadhdhal dan Jarir menceritakan

kepada kami dari Abu Zur'ah, dari Abu Hurairatr RA, ia

berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Hari Kiamat tidak akan

terjadi sebelum matahari terbit dari Baral. " Beliau juga

bersabda, "Apabila manusia melihatnya, maka mereka

semua akon beriman, akan tetapi l@tilu itu keimanan tidak

lagi bermanfaat jilca merela belum beriman sebelumnya atau

telah melahtlcan kcbaitran dengan kcimanannya. "rms

14241.. Abdul Hamid bin Bayan As-Sukri dan Ishak bin Syahin

menceritakan kepada kami, mereka berkata: Khdid bin
Abdullah Ath-Thahani mengabarkan kepada kami dari

Yunus, dari Ibrahim At-Taimi, dari bapaknya, dari Abu Dzar

RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabd4 "Apalrah knlian

tahu lre mano matahori itu pergi?" Mereka menjawab,

"Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahuinya." Rasulullah lalu

bersabda, "Sesungguhnya ia tenggelam ke tempatnya di

rffi Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam Tafsir Al Qur'an(3071), Ahmad dalamAt

-._ lutusnad(3131), dan Al Haitsami dalam Majmu'Az-Zmyaid(7D2).
rq7 TakhriS hadits ini telatr kami sebutkan sebelumnya.t*t Diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam Kitab Tafsir Al Qur'm (4635), Muslim

dalam Kitab Al Iman (248), Abu Daud dalam Al Malahim (4312), dan Ibnu
Majah (4068).
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bowah Arsy. Kemudian ia bersujud dan tetap begitu sampai
diperintahkan kcpadanya, 'Meninggilah dari arah yang
engkau mau', malca dia terbit dari arah ia terbit. Kemudian
ia lari lre tempatnya di bawah arsy, kemudian bersujud dan
tetap begitu sampoi diperintahlan kepadanya,,Meninggilah
dari arah yang englcant mau', maka dia terbit dari arah dia
terbit. Dia pun berjalan terus hingga sore hari, dan manusia
tidak mengingkari apa pun tentangnya. Kemudian ia
bersujud di bav,ah Arsy don pagi pun datang, sedangkan
manusia tidak mengingkari apa pun darinya, sampai
diperintahkan kepadanya, 'Terbitlah engkau dari arah
Barat', maka ia pun terbit dari Barat. "

Rasulullatr SAW lalu bertanya, "Apakah lcalian tahu hari
apa ketika itu? " Mereka menjawab, ..Allatr dan Rasul-Nya
yang lebih mengetahuinya." Rasulullatr SAW lalu bersabd4
"ffit odalah hari saat keimanan seseorang tidak tagr
bermanfaat kecuali mereka yang telah beriman sebelumnya

atau telah melalculcan kcbaikan dengan keimanannya."rme

14242. Mu'ammal bin Hisyam dan Ya'kub bin Ibratrim menceritakan
kepada kami, mereka berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan
kepada kami dari Yunus, dari Ibratrim bin YazidAt-Tamimi,
dari bapaknya, dari Abu Dzar RA, dari Nabi SAW, dengan

latazhyang sama.'oso

14243. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ubaidillah menceritakan kepada kami dari Israil, dari Ashim,

Diriwayatkan oleh Muslim dalam Al Iman (250) dan AI Hindi dalam Kata Al
Ummal (15203).
Takhrij hadits ini telah kami sebutkan sebelumnya.

r049
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dari Zi*, dari Shafivan bin Assal, ia berkata: Rasulullah
SAW bersabda kepada kami, ,,sesungguhnya dari arah Barat
matahari ada sebuah pintu tobat yang terbuka hingga
matahari terbit dari arah tersebut, dan jika matahari telah
terbit dari sana, kcimanan seseorang tidak lagi bermanfaat
kecuali io telah beriman sebelumnya atau terah melakulmn
lrebailran dengan keimanannya. "rosl

14244. Al Mufadhdhal bin Ishak menceritakan kepada kami, ia
berkata: Asy'ats bin Abdurrahman bin zatd Al Iyyami dari
bapaknya, dat'. Zin bin Hubaisy, dari Shafivan bin Assal Al
M,radi, ia berkata: Aku bertanya tentang tobat, lalu
Rasulullatr SAW bersabda, ',Tobat memiliki pintu di arah
Barat sejauh tujuh puluh tahun atau empat puluh tahun
perjalanan, dan akan tetap begitu sampai datang tanda_
tanda dari Robbmu. nto52

14245. Muharnmad bin Imaratr menceritakan kepadaku, ia berkata:
satrl bin Amir menceritakan kepada kami, ia berkata: Malik
menceritakan kepada kami dari Ashim bin Abu An-Najwad,
dai Z*r bin Hubaisy, dari Shafiran bin Asali, ia berkata,
"Sesungguhnya di aratr Barat terdapat sebuah pintu yang
senantiasa terbuka untuk tobat, yang jaraknya sejauh
perjalanan tujuh puluh tatrun. Jika matatrari telah terbit dari
aratr Barat, maka keimanan tidak lagi bermanfaat kecuali

il] rUnu Majah dr/ranAt Fitan(4070).t62 Aor Thabrani dalam ll xibir (iyos) aan Al Hindi dalanr Karu Al lJmmal
(10195).
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mereka telatr beriman sebelumnya atau telah melakukan

kebaikan dengan keimanannyu.r: 1053

14246. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Fadhil menceritakan kepada kami dari Imarah, dari Abu
Ztx'ah, dari Abu Hurairah, ia berkata: Aku mendengar

Rasulullatr SAW bersabda, "Hari Kiamat tidak akan terjadi
sebelum matahari terbit dari Barat. Apabila manusia

melihatnya maka merekn semua akan beriman, akan tetapi

l@til@ itu lceimanan tidak lagi bermanfaat kccuali merelm

yong telah beriman sebelumnya atau telah melalatkan

lrebailran dengan keimanannya. "t0s4

14247. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Khalid
bin Mukhallad menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Jafar menceritakan kepada kami dari Al
A'lq dari bapakny4 dari Abu Hurairah, ia berkata:

Rasulullah SAW bersabd4 "Hari Kiamat tidak akan terjadi
sebelum matahari terbit dari Barat. Pada hari itu semua

manusia beriman, akan tetapi l@tiko itu kcimanan tidak lagi
bermanfaat kecuali mereka telah beriman sebelumnya atau

telah melahtkan kebaitran dengan kcimanannya. "toss

14248. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepada karni dari Abu Aun, dari Ibnu Sirin,

ro53 A'rmad dalam Al Mrcnad (41240), Abdunazzak dalam Al Mushannaf (793), dan
Ibnu Hajar dalam Fath Al Bwi (l l/355).

1054 Al Bukhari dalan Tafsir Al Qttr'an (4635), Muslim dalam Al Iman (248), t+bu
Daud dalam Al Malahim (4312), dan lbnu Majah dalan Al Fitan (4068).

to" Takhrij hadits ini telah kami sebutkan sebelumnya.
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dari Abu Hurairah RA, ia berkata, "Tobat akan senantiasa

diterima sebelum matahari terbit dari Barat."l056

14249. Ahmad bin Hasan At-Tirmidzi menceritakan kepada kami, ia

berkata: Sulaiman bin Abdunahman menceritakan kepada

kami, ia berkata: Ibnu Ayyasy menceritakan kepada kami, ia

berkata: Dhamdham bin Zur'atr menceritakan kepada kami

dari Syuraih bin Ubaid, dari Malik bin Yakhamir, dari

Muawiyyah bin Abu Su$an, Abdunatrman bin Auf,
Abdullah bin Amru bin Ash, dari Rasulullatr SAW, bahwa

beliau SAW bersabd4 "Tobat akan senantiasa diterima

sampai matahari terbit dari Barat, dan jika ia telah terbit
(dari arah Barat) maka dicaplah segala sesuatu yang ada

pada setiap hati dan manusia dicuhtpkan amalannya."ros7

14250. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Usamah dan Ja'far bin Aun menceritakan kepada kami,

dengan lafazhyang sama. 
I os8

14251. Yakub menceritakan kepadakq ia berkata: Ibnu Ulayyatr

menceritakan kepada kami dari Abu Hayyan At-Taimi, dari

Abu Zur'ah, ia berkata: Tiga orang muslim duduk di majelis

Marwan bin Al Hakam di Madinatr, mereka

mendengarkanny4 dan ia menceritakan tentang beberapa

tanda, batrwa tanda yang pertama adalatr keluarnya Dajjal.
Mereka lalu pergi kepada Abdullah bin Amru, dan ternyata

dia menceritakan perihal yang sama, dan mengatakan sesuatu

yang tidak dikatakan oleh Marwan, "Aku hafal sesuatu dari

'011 fUro Al Jauzi dalamZadAl Masir(3/156).
tosT Afupad dalam Al Munad (llll2),et Uasyimi dalarn Majmu Al Zawaid GZSD,

dan Ath-Thabrani dalamAl Kabir (l9AEl).
r05r Takhrij hadits ini telah kami sebutkan sebelumnya.
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Rasulullatr SAW yang tidak akan pernah aku lupakan. Aku
mendengar Rasulullatr SAW bersabdao 'Sesungguhnya tanda
yang pertama kcluar adalah terbitnya matahari dari Barat,

otau lrcluarnya binatang melata lcepada manusia pada waldu

Dhuha. Manapun di antara keduanya mendahului salah

satunya, malca tidak lama setelah itu yang lain pun datang'."
Kemudian Abdullah bin Amru berkata, dan ketika itu ia
membaca beberapa kitab, "Aku menyangka bahwa yang

pertama keluar adalatr terbitnya matatrari dari aratr Barat,

karena setiap kali ia tenggelam, ia datang ke bawah Arsy

kemudian sujud dan meminta izin untuk kembali terbit. Lalu

dia diizinkan untuk kembali, sampai Allah SWT

memerintahkannya agar terbit dari aratr Barat, ketika

tenggelam ia selalu datang ke bawatr Arsy kemudian iapun

sujud dan meminta izin untuk kembali terbit akan tetapi

Allah SWT tidak menjawabnya, iapun meminta izin-hingga

tiga kali dan Allatr SWT tetap tidak menjawab apa pun,

sampai ketika malam telatr pergi dengan kehendak Allah,

kemudian ia berkata: ya Rabb.. betapa jauhnya arah timur

bagi manusia tanpa diriku, sampai waktu ufuk menjadi

seolatr-olah seperti cincin, iapun kembali meminta izin untuk

kembali terbit, maka dikatakan kepadanya: terbitlah dari

tempatnu, maka iapun terbit dari aratr barat, kemudian

Abdullatr bin Amru membaca ayat: 'r47 6i; *:;,X,13-;i
#l1n 'Pada hari danngnya nyolaort Tuhanmu, tidaktah

bermanfaat lagr iman seseorang kcpada dirinya

sendiri... sampai akhir ayat.' t0se

to'e Muslim dalam Al Fitan (llE), Abu Daud dalam At Malahim (4310), Ahrnad
dalam lI Musnad (2D01), dan Al Hakim dalan Al Musta&ak (41547).
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14252. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Rabi'ah Fahd menceritakan kepada kami, ia berkata:

Hammad menceritakan kepada kami dari Yahya Said Abu

Hayyan, dari As-Sya'bi, bahwa ada tiga orang yang datang

kepada Marwan bin Al Hakam, dan ia (Marwan bin Al
Hakam) ternyata menyebutkan perihal yang sama

sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin 41-r.1060

14253. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdunazzak mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar

Ashim bin Abu Najwad menceritakan dari Zin bin Hubaisy,

dari Suffan bin Assal, ia berkata: Rasulullatr SAW bersabda,

"Sesungguhnya di arah Barat ada sebuah pintu yang

senantiasa terbuka untuk tobat, yang jarabtya sejmh tujuh
puluh tahun perjalanan, dan tidak akan dintup sampai'' matahari terbit dari arah tersebut. "t6l

14254. Ibnu Waki menceritakan kepada karni, ia berkata: Abu

Khalid menceritakan kepada kami dari Hajjaj, dari Ashim,

dari Zin bin Hubaisy, dari Shafiryan bin Assaal, ia berkat4

"Apabila matatrari telah terbit dari aratr Barat maka pada hari

itu keimanan seseorang tidak lagi bermanfaat, kecuali ia telatr

beriman sebelumny u 3r 062

14255. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Rabi'ah Fatrd menceritakan kepada kami, ia berkata: Ashim

bin Bahdalah dari Zirr bin Hubaisy, ia berkata: Kami datang

'm Takhril hadits ini telah kami sebutkan sebelumnya.
toct 45arai dalan At Musnad (4D41),Ibnu Majah dalan Al Fitan (4070), dan

Abdurrazzal< dalam tafsirnya (2172).
162 Takhril hadits ini telah kami sebutkan sebelumnya.
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kepada Shafiuan bin Assal, ia berkata, "Sesunggtrhnya

Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya pintu tobat

terbuka di arah Barat, yang jaralorya tujuh puluh tahun

perjalanan, dan alan tetap terbulca sampai matahari terbir
dari arah tersebut'. Beliau lalu membacakan ayat, i:fi rF

*,5,?tl.,1i 3y I 6li5 i; 5 ?<ltr',f4y J -{1'"-p"i,

fS. 'Podo hari datangnya ayat dari Tuhanmu, tidaHah

bermanfaat lagi iman seseorang kcpada dirinya sendiri yang

belum beriman sebelum itu, atau dia (belum) mengusahakan

trebaikan dalam masa imannya' ."1063

14256. Rabi bin Sulaiman menceritakan kepadaku, ia berkata:

Syu'aib bin Al-Laits menceritakan kepada kami, ia berkata:

Al-Laits menceritakan kepada kami dari Jafar bin Rabi'atr,

dari Abdurrahman bin Harmaz, ia berkata: Abu Hurairah

berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Hari Kiamat tidak alan
terjadi sampai matahori terbit dari arah Barat. " Beliau juga

bersabda, "Apabila matahari telah terbit dari arah Barat

malca seluruh manusia akon beriman, akan tetapi pada saat

itu kcimanan seseorang tidak lagi bermanfaat kecuali ia

telah beriman sebelumnya atau telah berbuat kebaikan

de ngan ke imanonny a. "t 
o@

14257. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzak mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

mengabarkan kepada kami dari Ayyub, dari Ibnu Sirin, dari

Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabd4

163 Ahmad dalam At Mnsnad @n4D dan Ibnu Majah dalan Al Fitan @070).rm Diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam Tafsir Al Qur'an (4635), Muslim dal.am Al
Iman Q48), Abu Daud dalan Al Malahim (l l/354), dan Ibnu Majah dalam Al
Fitan(4068).
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"Barangsiapa bertobat sebelum matahari terbit dari arah
Barat, niscaya akan diterima tobatnya.,r065

14258. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Fahd
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad
menceritakan kepada kami dari yunus bin Ubaid, dari
Ibrahim bin Yazid At-Taimi, dari Abu Dzar RA, bahwa
Rasulullatr SAW bersabda, ,,sesungguhnya jika matahari
telah terbenam, maka ia datang lre bmtah Arsy kemudian
bersujud, lalu dikatakan kcpodanya, ,Terbitlah dari arah
engkau terbenam'. " Beliau SAW lalu membaca ayat, S

'-.<431 ',i+yoI {1 ';t )*-,Yang mereka nanti-nanti tidak
lain hanyal ah kc dat angan malaikat lcepada mer eka....,,rM6

14259. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: yazid bin
Han,r menceritakan kepada kami dari sufyan bin Husain,

"" dari Al Hakam, dari Ibrahim At-Taimi, dari Abu Dzar RA, ia
berkata: Pada suatu hari aku membonceng Nabi sAw di atas

keledai, beliau sAw melihat kepada matahari saat terbenam,
kemudian beliau SAW bersabd4 ,,sesungguhnya ia terbenam
pada mata air yang berlumptr, kcmudian berlolu hingga
sampai kepada Rabb-Nya dan bersujud di bntah Arsy
kepada-Nya, sampai diizinkan baginya untuk terbit. Jil@
Allah SW menghendakinya terbit dari arah Barat, maka
Dia menahannya, dan matahari berkata trepada Rabb-Nya,
'll'ahai Rabbku, sesungguhnya perjalananku sangat jauh'.
Allah SW lalu berfirman, 'Terbitlah engkau dari arah

'tt Mnslim dalan Ad-Dzila wa Du'a (43), Ahmad daram Al Musnad (21275), dan
.^._ Ibnu Hajrdalam FathAl Boi(llA54).16 As-suytrthi dalam Ad-Durr liuantsi (3/5E), dan hanya disandarkan kepada

Abad bin Hammad.

l@
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engkau terbenam'. Bila itu telah terjadi, maka keimanan

seseorang tidak lagi bermanfaat, kecuali ia telah beriman

sebelumnya."1067

14260. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubadah

menceritakan kepada kami dari Musa bin Musayyab, dari

Ibratrim At-Taimi, dari bapaknya, dari Abu Dzar RA, ia
berkata: Pada suatu hari Rasulullah SAW melihat matahari,

kemudian beliau bersabda, "Dia berjalan cepat hingga

sampai kcpada Rabb-Nya dan berhenti di sisi-Nya. Allah

SW lalu berfirman, 'Kembalilah dari arah engkau datang'.

Ketilra itu keimandn seseorang tidak lagi bermanfaat, kecuali

ia telah beriman sebelumnya atau telah berbuat kcbaiknn

de ngan kc imanannya. "ross

14261. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas RA, tentang firman

Auah swr, 6r,Ki WyCiU;{ $*:;.F;,t3-;i-
V WVO jj3{t k u"Padaiari datangnya ayat dari

Tuhanmu, tidaHah bermanfaat lagi iman seseorang kepada

dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia

(belum) mengusahakan kebaikan dalam masa imannya,"

yakni saat ayat-ayat tersebut datang, keimanan seorang

musyrik tidak lagi bermanfaat, dan keimanan orang yang

167 Ahmad dalarn Al Musnad (5/165) dan As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur
(3t7s).

1068 Al Bukhari dalam pembahasan tentang awal penciptaan (3199), Muslim l/
Iman(250), dan At-Tirmidzi dalam Al Filan (2186).
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telatr beriman bennanfaat baginya jika ia telatr beramal
kebaikan sebelum hal itu terjadi.

Ibnu Abbas RA berkata: pada suatu malam Rasulullatr sAw
keluar, lalu beliau bersabda kepada mereka, ,,Wahai hamba_
hamba Allah, bertobatlah kalian. sesungguhnya lcalian akan
segera melihat matahari terbit dari arah Barat. Apabita itu
terjadi, maka pintu tobat tertutup, lembaran amalan dilipat,
dan kcimanan dicuhtpkan.', Orang-orang lalu bertany4
"wahai Rasulullatr, apakatr kejadian tersebut ada tanda-
tandanya?" Rasulullatr SAW menjawab, ,,sesungguhnya

tandanya adalah pada malam hari itu waldunya sangat
panjang, yang setara dengan tiga malam. Orang_orang yang
takut kepada Allah sw juga bangun dan mengerjakan
shalat. Seusai melaksanakan shalat, malam tidak juga
berakhir, maka merela mendatangi tempat tidur kcmudian* - tidur. Ketika mereka bangun ternyata hari masih malam, dan
kettka itu mereka tahi almn terjadi perkara yang sangat
besar. Pada pagi hari matahari terbitnyo sangat lama.
Ketika merelca menunggu terbitnya matahari, ternyata
matahari terbit dari arah Barat. Jirra itu telah terjadi mala
lrcimanan seseorang tidak lagi bermanfaat, kecuali ia telah
b er iman s e b e lumnya. "r 069

14262. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan
kepada kami dari Ibnu Juraij, dari shalih 

-maula At-
Taw'amatr- dari Abu Hurairah RA, batrwa ia mendengar

'*' As-suyrthi dalam Ad-Drr Al Mantsur (3/5g), dan tidalc disandarkan kepada
soorang Pun.
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Rasulullah SAW bersabda" "Hari Kiamat tidak alcan terjadi
sebelum matahui terbit dari arah Barat. Ketiko itu terjadi
dan manusia melihatnyo, maka mereka semua beriman, alcan

tetapi pada hari itu keimanan seseorang tidak lagi
b ermanfaat b a gi dir inya. " to7 o

14263. Hajjaj menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Juraij

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Atiq
mengabarkan kepadaku batrwa ia mendengar Ubaid bin
Umair membaca ayat, V$tCi t;1 e; ,*:; ,;a *-;i
"Pada hari datangnya ayat dari Tuhanmu, tidaHah

bermanfaat lagi iman seseorang lepada dirinyo sendiri." Ia
lalu berkata, "Kita sedang berbincang-bincang, dan Allah
SWT Maha Mengetahui batrwa matatrari terbit dari arah

Barat."

Ibnu Juraij berkata: Amru bin Dinar mengabarkan kepadaku

bahwa ia mendengar Ubaid bin Umair mengatakan demikian.

Ibnu Juraij berkata: Abdullah bin Abu Mulaikah

mengabarkan kepadaku bahwa ia mendengar Abdullah bin

Amru berkata "sesungguhnya ayat, Wy Ci '3;1
'TidaHah bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya

sendiri', maksudnya adalah ketika matatrari terbit dari aratr

Barat."

Ibnu Juraij berkata, "Demikian pula yang dikatakan oleh

Mujahid.'l07l

1070 Al Bukhari dalan Tafsir At Qur'an (4635), Muslim dalam Al Iman (248), dan
Abu Daud dalart Al Malahin (4312).

to'r Mu;ahid dalam tafsirnya (331).
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14264. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami dari Syu'batr, dari Qatadah, dari

Zurarah bin Auf4 dari Ibnu Mas'ud RA, tentang firman Allah
swr, WtC{ '€;1 4, *:; j; Oy- ii-,,pada hari
datangnya ayat dari Tuhanmu, tidaklah bermanfaat lagi
iman seseorang kepada dirinya sendiri," ia berkata, "Yaitu
terbitnya matatrari dari arah Barat."l0z

14265. Muhammad bin Basysyar dan Muhammad bin Al Mutsanna

menceritakan kepada kami, mereka berkata: Muhammad bin
Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'batr

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar

Qatadah menceritakan dari Zuraratr bin Aufa, dari Abdullatr

bin Mas'ud RA, tentang firman Allah SWT, Aa ,fr Ot- ii-
$5 

*foao hari datangnya ayat dari Tuhanmu," ia berkat4

"Yaitu terbitnya matatrari dari aratr Barat."l073

14266. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Abu Adi dan Abdul Wahab bin Auf menceritakan kepada

kami dari Ibnu Sirin, ia berkata: Abu Ubaidah bin Abdullah
bin Mas'ud berkata: Abdullah bin Mas'ud RA berkata,

"Banyak tanda-tanda yang telatr disebutkan oleh Rasulullah

SAW, akan tetapi kami telatr lupa, kecuali empat hal, yaitu

terbitnya matatrari dari aratr Barat, munculnya hewan melata

dari bumi, munculnya Dajjal, serta keluarnya Yajuj dan

Ma'juj. Tanda-tanda amalan sudatr tidak diterima lagi adalatr

terbitnya matatrari dari arah barat, tidakkah engkau

mendengar batrwa Allah SWT berfirman: 6b *:; d ,l|i;-
1072 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/A27) dan Ibnu Athiyyah dalam Al

Muhoro Al Wajiz Q1367).
'm lbrd.
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w ut-ye ,r{{5 k u&E K i #_tcnu;1
'Pada hari datangnya ayat dari Tuhanmu, tidaHah

bermanfaat lagi imon seseorang kcpada dirinya sendiri yang

belum beriman sebelum itu, atau dia (belum) mengusahakan

lrebaikan dalam masa imannya',Ibnu Mas'ud berkata: yaitu

terbitnya matahari dari aratr barat.l0Ta

14267. Ibnu Basysyfi menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Abu Adi menceritakan kepada kami dari Syu'batr, dari

Sulaiman, dari Abu Dhuha, dari Masruq, ia berkata:

Abdullah berkatq tentang firman Allah SWT, ;;1 ,13 ir-
#t6 t;1 4t ,*y. "Pada hari datangnya ayat dari

Tuhanmu, tidaflah bermanfaat lagi iman seseorang kcpada

dirinya sendiri," ia berkata, "Yaitu terbitnya matatrari dari

aratr Barat bersamaan dengan bulan, seolatr-olatr mereka dua

unta yang berpasangan." I 075

Syubah berkata: Qatadatr menceritakan kepada kami dari

Zawah, dari Abdullah bin Mas'ud, $ *y. ,l; *- ;;
"Pada hari datangrrya ryat dari Tuhanmu,' ia berkata"

"Yaitu terbitnya matahari dari aratr Barat."l076

14268. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Abu Dhuha,

dari Masruq, dari Abdullatr bin Mas'ud, tentang firman Allatr

swr, 4t *y. i;, ,!.6-ii- "Podo hari datangnya ayat dari

r0?1 Al Qurttrubi dalatr. Al Jami' li Ahkam Al Qar'an (71147) dan Ibnu Athiyyah
dalanAl Muhoru Al Wajiz (21367).

1075 15nu Abu Hatim dalam afsirnya (511427), Al Baghawi dalam Ma'alim At-
Taruil Q1443), Ibnu Al Jauzi dalarn Zad Al Masir (3/156), Al Mawardi dalam
An-Nulcat va Al Uytn (21190), dan Su$an Ats-Tsawi dalam tafsirnya (l l0).

'n6 lbid.
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Tulunmu," ia berkata, "Yaitu terbitnya matatlari dari aratl

Barat bersamaan dengan bulan mereka, seperti dua unta yang

berpasangan."loTT

14269. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami dari Su$an, dari Manshur dan Al
A'masy, dari Abu Dhuha, dari Masruq, dari Abdullatr bin
Mas'ud, tentang firman Allah SWT, &j e; A;,F; *-i;

WtCi yaitu pada hari datangnya ayat dari Tuhanmu,

tidaklah "bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya
sendiri." Ia berkata, "Yaitu terbitnya matatrari dan bulan dari
arah Barat bersamaan. Seperti dua unta yang

berpasangan."loTS

14270. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami dari Israil dan bapaknya, dari

As'ats bin Abu Asya'ts, dari bapalarya, dari Abdullatr, ia
berkata" "Tobat terbentang luas sebelum matahari terbit dari

aralt Barat."lo79

14271. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, ia berkata: Disebutkan kepada

kami bahwa Ibnu Ummi Abdin berkat4 "Pintu tobat tetap

terbuka sampai matahari terbit dari arah Barat. Apabila
manusia melihatnya maka mereka semua beriman, akan

tetapi pada saat itu keimanan seseorang tidak lagi bermanfaat

t* Ibid
'm lbid.
'm Abdurrazzak dalam afsirnya Ql69) dan Ahmad dalam Al Musnad (4D41),

dengan lafadr, .c. $j U* U rJ,-$l iUa, of JJ vu
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bagi dirinyq kecuali ia telatr beriman sebelumnya atau telah

berbuat kebaikan dengan keimanannyu.:rlO80

14272. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullatr bin
Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Ala' bin
Abdurratrman menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari

Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullatr SAW bersabd4

"Hari Kiamat tidak akan terjadi sebelum matahari terbit dari
arah Barat. Apabila ia telah terbit dari arah Barat maka

seluruh manusia beriman, akan tetapi pada hari itu
kcimanan seseorang tidak lagi bermanfaat bagi dirinya,
kccuali ia telah beriman sebelumnya atau telah berbuat

Ircbaikan dengan keirnanannya. "t0tl

14273. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Uyainah menceritakan kepada kami dari Amru bin Dinar,

dari Ubaid bin Umair, tentang firman Allah SWT, ,;a .*-;;-
3; ,*y. "Pada hari datangrrye qla!.dari Tuhanmu," ia

berkata, *Yaitu terbitnya matahari dari arah g-ae'!982

14274. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami dari Al Hasan bin Ukbatr Abu

Kairani, dari Adh-Dhahhak, tentang firman Allah SWT, i;-
WtCn&;{ $t *:; Ai ,13- "Pada hari datangnya ayat

dari Tuhanmu, tidaHah bermanfaat lagi iman seseorang

r0t0 At-Tirmidzi dalam Tafsir Al Qur'an (3071), Ahmad dalam Al Musnad (4D41),

.^^. Ibnu Majah dalam Al Fitan (4070), dan Abdunazzak dalam tafsirnya (2170).
rotr Al Bukhari dalam Tafsir Al Qufm (4635'), Muslim dalan Al Iman Q47), dan

Abu Daud dalarn Al Malahim (4312).

'o' Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5t1427), dari Abu Sa'id Al Khudri dan
Abdullatr bin Mas'ud, secan mofu'.
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kcryda dirinya sendiri," ia berkata, ..yaitu terbitnya
matatrari dari aratr Barat."lo83

14275. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada karni, ia berkata:

Abdunazzak mengabarkan kepada kami, ia berkata: Israil
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy'ats bin Abu
Asya'ts mengabarkan kepada kami dari bapaknya, dari Ibnu
Mas'ud, tentang firman Allah SWT, ';* i (lilg{'$;_{
k U &l'."Tidafuah bermanfaat lagi iman seseorang

kepada dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu," ia
berkata, "Tobat akan tetap terbentang sebelum matahari terbit
dari aratr Barat."lo84

14276. Muhammad bin Amru menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari
Mujahid, tentang firman Allah SWT, 6i; ,*:; ,l;. ,* i;-' 
"Pada twri duangnya ryat dari Tuhanmu," ia berkata,

-'Yai*ru terbitlya matahari dari aratr Barat."l08s

14277. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami, Abu Shakhr

mengabarkan kepadaku dari Al Qardhi, batrwa ia mengatakan

tentang ayat ini, K i Wtcn'&;j 6t;,*:;,A ,*-;;-
3i, U ,fif, " Pada hari datanlnya ayat dari Tuhanmu,

tidaHah bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya
sendiri yang belum beriman sebelum itu," ia berkata, "Jika
tanda-tanda itu telah datang, maka keimanan seseorang tidak

Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (31157).
Ibnu Majah dalam Al Fitan (4070) dan Abdunazzak dalam tafsirnya Qnq.
Mujahid dalam tafsirnya (331), Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1428), dan
Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (3/l 56).

lot3

lot l
t085
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lagi bermanfaat bagi dirinya, yakni pada saat matahari terbit
dari arah Barat.'1086

14278. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz
menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan Ats-Tsauri
menceritakan kepada kami, dari Abu Ashim bin Abu
Najwad, dari Zirr bin Hubaisy, dari Shafirran bin Isa, tentang

firman Allah swr, {X; ,.?y. ,fr, OU ii- "pada hari
datangnya ayat dari Tuhanmu," ia berkata" ..yaitu terbitnya
matahari dari aratr Barat."lo87

14279. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz
menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil menceritakan

kepada kami dari Abu Ishalq dari Wahab bin Jabir, dari
AMullah bin Amru, tentang firman Allah SWT, ,lA ,* i;
6S; .*y. "Pada hari datangnya cyat dori Tuhanmu,'i ia
berkata, "Yaifu terbitnya matatrari dari arah Barat.',loEs

Ada yang berpendapat bahwa malananya adalah, sebagian dari
tanda-tanda yang tiga yaitu keluarnya binatang melat4 datangnya

Ya'juj dan Ma'juj, serta terbitnya matahari dari arah Barat.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

14280. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far bin
Aun menceritakan kepada kami dari Mas'udi, dari Al easim,
ia berkata: Abdullah berkata, "Tobat dibentangkan bagi anak

r0t6 Ahmad dalant Al Musnad Qt445) dan At-Tirmidzi dalam Tafsir Al eur'an
(3074).Dengan lafat\ <+Jq uiU C+ fl ?:? ri1'crtl.

li] ru Qurthubi dutrramAl Jutti' li Ahkmn Al Qar'an(?1145).totr nmu Abu Hatim dalam ta&imya (5ll4i8) dan Ibnu Al Jauzi dalarrr Z.ad Al
Masir (31156).
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Adam sebelum keluar salatr satu dari tiga hal, yaitu matatrari

terbit dari aratr Barat, keluarnya binatang melata, serta

datangnya Ya'juj dan Ma'juj."lo8e

14281. Ya'kub menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Ulayyah

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mas'ud menceritakan

kepada kami dari Al Qasim bin Abdurrahman, ia berkata:

Abdullah berkata, "Tobat terbentang bagi anak Adam

sebelum terjadi tiga hal, yakni binatang melata, terbitnya

matatrari dari arah Barat, serta keluarnya YaJuj dan

Ma'juj."loeo

14282. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami dari Sufran, dari Manshur, dari

Amir, dari Aisyah RA, ia berkatq "Jika tanda pertama telatr

keluar, maka pena-pena dilemparkan, penjagaan dihalangi,

dan anggota badan menjadi saksi atas amalan."l@l

14283. Abu Kuraib menceritakan kepada kalni, ia berkata: Ibnu

Fadhil menceritakan kepada kami dari bapakknya, dari Abu

Hajm, dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW

bersabd4 "Tiga hal apabila telah keluar maka keimanan

seseorang tidak lagi bermanfaat baginya kecuali ia telah

beriman sebelumnya atau telah berbuat kcbaikan dengan

lrcimanannya, yalmi terbitnya matahari dari arah Barat,

rote At-Tirmidzi dalam Al Iman Q625), Al Baihaqi dalam ls-Sznan Al Kubra
(10/186), dan Al Haitsami dalam Majma Az-Zav,aid(10/198).

'w lbid.
ror Abdurrazzak dalam tafsirnya (2t72) serta As-suyrthi dalam Ad-Durr Al

Mantsur (3/59), dan disandarkan kepada Abd bin Humaid serta Ibnu Al
Mun&ir.
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munculnya Dajjal, dan keluarnya binatang melata ke

bumi. "1092

14284. Bisyr bin Muadz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muawiyyah bin Abdul Karim menceritakan kepada kami, ia

berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Rasulullatr SAW bersabda, "Segeralah beramal sebelum

enam perkara, yaitu terbitnya matahari dari arah Barat,

lceluarnya Dajjal, asap, binatang melata di bumi,

munculnya angin yang mematikan setiap manusia yang ada

lrcimanan di hatinya, dan pemerintahan orang oror."t093

14285. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, ia berkata: Diceritakan bahwa

Nabi SAW bersabda" (kemudian ia menyebutkan lafazh yang

sama).lw

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling benar dalam hal ini
adalah pendapat yang menunjukkan hadits-hadits dari Rasulullatr

SAW, balrwa beliau bersabda, "Itu terjadi saat matahmi terbit dari
arah Barat."

Firman Alhh SwT, W q*yO tS{t "Atau dia (betum)

mengusahakan kcbaikan dalatn maso imannya," maksudnya adalatr

mengamalkan amalan shalih sesuai dengan keimanannya kepada

Allatt SWT, sebagai bukti kebenaran ucapannya, dan ia telah

mengimani sebelum terbitnya matatrari dari Barat. Orang kafir yang

r@ Ahmad dalam Al Musnad (21445) dan At-Tirmidzi dalam Tafsir Al Qur'an
(3072).

f3 n* Majatr dalam Al Fitan (4056) dan Ahmad dalan Al Mtsnad Qt337).rH Taktuii hadits ini telah kami sebutkan sebelumnya.
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beriman pada saat itu, maka keimanannya tidak lagi bermanfaat

baginya, sebab sebelum kejadian itu ia tidak beriman. Demikian pura

keimanannya kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, sebab pada hari itu
setiap jiwa tidak lagi memiliki alasan untuk tidak mengakui

keagungan Allah SWT dengan adanya kejadian menakutkan yang

menimpa mereka yang berasal dari perintah Allah SWT.

Keadaan tidak lagi memberi alasan bagi mereka untuk tidak
mengakui ketauhidan Allah swr disebabkan pada hari itu terjadi
berbagai perkara yang menakutkan, yang memaksa mereka untuk
berpikir, mengambil dalil, dan mengambil pelajaran. Oleh sebab itu,
hukum keimanan mereka pada saat itu sama dengan hukum keimanan

mereka pada Hari Kiamat.

Orang-orang yang beriman kepada Allah SWT dan rasul-Nya
namun lalai dan tidak beramal dengan anggota badannya untuk
melaksanakan ketaatan kepada Allah swr, maka amalannya tidak
lagi bermanfaat baginya disebabkan ia telatr melalaikannya sebelum
perkara tersebut terjadi.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah:

14286. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, ia
berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,
ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

rentang firman Allah swT, t5'3i! A; A; ,fr i*- i;-$ WtO A;{t k u;;Y.'K i (,iey *pada hari
datangnya ayat dari Tuhanmu, tidaHah bermanfaat lagi
iman seseorang kepada dirinya sendiri yang belum beriman

sebelum itu, atau dia (belum) mengusahakan kcbailcan dalam

masa imannya," ia berkat4 "Yaitu ia melaksanakan amalan

shalih dengan keimananny4 dan mereka adalah ahlul qiblah.
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Jika ia telatr beriman rurmun ia tidak beramal sebelumnya,

kemudian setelah melihat perkara tersebut ia melaksanakan

amalan, maka amalan tersebut tidak diterima. Akan tetapi

jika sebelumnya ia telah beramal baik, kemudian setelatr

tanda itu terjadi ia juga beramal baik, maka amalannya

diterima."l@5

14287. Diceritakan kepadaku dari Al Husain bin Faraj, ia berkata:

Aku mendengar Abu Muadz berkata: Ubaid bin Sulaiman

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-

Dhahhak berkata, tentang firman Allah SWT, ,?{y. ,j;; ,lt-;;
Wt Cn U;.1 e|l "roao hari datangnya ayat dari

Tuhanmu, tidaHah bermanfaat lagi iman seseorang kepada

dirinya sendiri," ia berkata, "Barangsiapa mendapati

sebagian ayat itu dan dia berada di atas amal shalih bersama

keimanannyq maka Allah menerima amalannya sebagaimana

Allah SWT menerima amalannya sebelum perkara tersebut

terjadi.'r@5

Talrwil firman Allah: 'bir{i GL Yi# $ (Katahanlah,

"Tunggulah olehmu sesungguhnya Kami pun menunggu [pulaJ.")

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman kepada nabi-Nya

Muhammad SAW, "Wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka

yang menyekutukan Tuhan mereka dengan berhala, 'Tunggulah

sampai malaikat maut datang kepadamu dan mencabut nyawamu, atau

sampai Tuhanmu menentukan keadilan di antara kami dan kalian pada

''t lbnu Abu Hatim dalam tafsimya (511429) dan Al Mawardi dalan An-Nukat wa
Al UyunQllgl).rffi lbnu Al Jauzi dalam Zad At Masir (31157).
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Hari Kiamat. Atau datangnya waktu matahari terbit dari arah Barat
sehingga lembaranJembaran amalan dilipat dan ketika itu keimanan

kalian tidak lagi bermanfaat sampai kalian tatru siapa yang benar dan

siapa yang salah di antara kita, siapa yang berbuat kebaikan dan

keburukan, siapa yang jujur dan siapa yang dusta. Ketika itu kalian
akan tatru siapa yang paling berhak mendapatkat adzab dan hukuman
yang pedih, siapa yang selamat, dan siapa yang musnah di antara kita.
Sesungguhnya kami juga menunggu saat itu, agar Allah SWT
memberi pahala yang banyak kepada kami atas ketaatan kami
kepadanya dan atas keikhlasan kami dalam beribadah kepada-Nya dan

amalan kami yang mentauhidkan-Nya dalam perkara rububiyah. Juga

memisahkan kami dari kalian dengan kebenaran, dan Dialatr sebaik-

baik Dzat yang memisahkan."

{tcc

-Gy"r6i c&dq-+Vfi F#t |i:;irJii,t

@igl V'ry#tfi| JL-4;A
"Sesunggzl*y a or dng. orcmg y aflg menlecah.belah dgdirtct

Nya dan merel<a mmjadibergolongan, tidak ada sedikit W
tangung j aw abrw lnp odo mq el<a. Sesznggulny a urus (m
muela lwtuy dlah tersqah lnpada y'.Jllah, l<emtdim y'.Jilorh

al<an men$qitalrrul<ml<epada merel<a apa yang telah
mr.rel<a petbuat."

(Qs. Al An'aam [6]: 159)



Tahir Adn;Iha&rri

rakwit firman Attah: A i# (i q4$fi i#:llij,'u-i'ti't'bi$ 13,(q #.? fii JLi/lGL"rtl (sesunsguhnya orans-

orang yang memecah-belah agama-Nya dan mereka menjadi

bergolongan, tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu kepada

mereka. Sesungguhnya urusan mereka hanyalah terserah kepada

Allah, kemadian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa

yang telah mereka perbuat)

Abu Ja'far berkata: Para ahli qira'at berbeda pendapat tentang

bacaan firman Allah SWT, 63.
Pertama: Diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib RA,

sebagaimana riwayat berikut ini:

14288. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Abu Ishak, dari

Amru bin Dinar, bahwa Ali RA membaca, fjrri t ilit '01

'i+:t''*'

14289. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hamzah Az-Zayyat

berkata: Ali bin Abu Thalib membac4 ii+i rii6 .tox

14290. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hasan

bin Ali menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Qatadah,

bahwa beliau membacanya, ii!-r 'j.lu.'*

tffi Ali bin Abu Thalib, Hamzah, dan Kisa'i membacanyq ffi: rjirr yang

malnranya adalah saling meninggalkan. Ibnu Athiryah dalam Al lltahoro Al
llajiz (21367) dN At-Taisir fi Al Qira'ai ls-SaD'(89).

rm Ibnu Athifryatr dalan Al Muhurar Al Wajiz QR67) dan At-Toisir fi Al Qira'ati
As-Sab'u(89).to lbid
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Sepertinya Ali bin Abu Thalib berpendapat dengan aacnrr, tj,s6

ffi; Vurrg bermakna keluar dan mtutad dari agama disebabkan mereka

memecah-belatr.

Kedua: Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, sebagaimana

dijelaskan dalam riwayat berikut ini:

14291. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Yatrya bin
Rafi'i menceritakan kepada kami dari Zvhur, ia berkata: Abu
Ishak menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin
Mas'ud membacany a, iS2\jJl.rroo

Berdasarkan bacaan Abdullatr ini, para ahli qira ar Madinah,
Bashrah, dan mayoritas ahli qira'at Kufah, membacanya demikian,
seolatr-olatr dengan bacaannya itu penafsiran ayat tersebut adalah,

"Agama Allah hanya satu, yaitu agama Ibrahim yang hanif, dan dia
seorang muslim, maka orang-orang Yahudi memecatr-belahnya,

sehingga sebagian kaum menjadi Yatrudi dan sebagian lainnya

menjadi Nasrani. Mereka menjadikannya berkelompok-kelompok dan

terpecah-belah."

Abu Ja'far berkata: Keduanya merupakan bacaan yang sudah

diketatrui, para atrli qira'at membaca ayat tersebut dengan salatr satu

dari kedua cara tersebut. Keduanya memiliki makna yang sama dan

tidak ada perbedaan di dalamnya, sebab setiap orang yang sesat akan

menjadi pemecatr-belah di dalam agurma. Kelompok-kelompok telatt

memecah-belah agama Allah SWT yang diridhai-Nya, sehingga

"* An-Nakha'i, A'masy, dan Abu Shalih memb acanya, li22 rjj t op" ."n-
tasydid-kan huruf ra. Ibnu Athilryah Calam Al Muharrar Al Wajiz Q1368) dan
yang selainnya membacanya" &r6b. Al Qurttrubi dalam Al Jami'ti Ahkam
Al Qur'an(71149).
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sebagian mereka menjadi Yahudi, sebagian menjadi Nasrani, dan

sebagian lagi menjadi Majusi. Itulah perbuatan memecah-belatr yang

menj adikan pelakunya berkelompok-kelompok dan tidak bersatu.

Oleh karena ifu, dengan cara manapun seseorang membacffiyo,
ia tetap benar, hanya saja aku lebih memilih bacaan i311d.rrg*, *.n-
tasydid-kanhuruf ra.

Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang firman Allah SWT, 3l

i#-, tF; irii "sesungguhnya orang-orang yang memecah-belah

agama-Nya."

Pertama: Berpendapat batrwa malananya adalah, "Mereka
adalatr orang-orang Yatrudi dan Nasrani."

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

14292. Muhammad bin Amru menceritakan kepada kami, iaberkata:
Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujahid, tentang firman AUah SWT, q:, V$ ,,Dan

mereka menjadi bergolongan," ia berkata, "Mereka adalatr

orang-orang Yahudi." I lol

14293. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujahid, dengan lataz/r.yang sama.l 102

rrot Muialrid dalam tafsirnya (331) dan Al Mawardi dalam AwNukat wa At lJyor
Qtrn).tra lbid.
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14294. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadatr, tentang firman Allah SWT, W
i{'-2 "Memecah belah agama-Nya," ia berkata, "Mereka

adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani.:r!I03

14295. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadlh, tentang firman Allah SWT, i,tt

Q lj$ &, 6j, 'uillt "srrrrgguhnva orang-orang yang

memecah-belah agama-Nya dan mereka menjadi

bergolongan," bahwa maksudnya adalah dari golongan

Yatrudi dan Nasrani. I loa

14296. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, ia
berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,

ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

re_ntang firman Allah swr, (3 QrV$ i*W ir-iiit
Zz
;i; A i7!+"sesungguhnya orang-orang yang memecah-

belah agama-Nya dan merela menjadi bergolongan, tidak

ada sedikit Wn tanggung jauabmu kepada mereka," bahwa

semua adalatr orang-orang Yatrudi dan Nasrani.llos

Tentang firman Allah SWT, i#l W ia berkata,

"Maknanya adalatr meninggalkan agama mereka, sehingga

mereka menjadi berkelompok-kelompok."

116 Abdurrazzak dalam tafsirnya Qt72),Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1430),
dan Ibnu Al Jauzi dalarn Zad Al Masir (3/158).

rrq lbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1430) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa
Al Uwt (U192\.

ttos [bnu Al Jauzi do/rarn Zad Al Masir (3/158) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-
Tanzil QIMS).
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14297. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapaklar menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas RA, tentang firman
Allah swr, Q lj,g *, 6j, t-51 $,,sesungguhnya
orang-orang yang tnemecah-belah agama-Nya dan mereka

menjadi bergolongan" bahwa maksudnya adalatr, orang-

orang Yatrudi dan Nasrani berpecah-belatr sebelum Nabi
Muhammad SAW diutus, sehingga mereka menjadi

berkelompok-kelompok. Ketika Nabi Muhammad SAW
diutus, Allah SWT berfirman dengan ayat tersebut.ll06

14298. Diceritakan kepadaku dari Al Husain bin Faraj, ia berkata:

Aku mendengar Abu Muadz berkata: Ubaid bin Sulaiman

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-

Dhahhak berkata, tentang firman Allah SWT, W irj,i irt
QljV Flzp "Sesungguhnya orang-orang yang memecah-

belah agama-Nya dan merelra menjadi bergolongan," yakni

orang-orang Yahudi dan Nasrani. I 107

14299. Ibnu Waki menceritakan kepadaku, ia berkata: Husain bin
Ali menceritakan kepadaku dari Syaiban, dari Qatadah,

tentang firman Allah SWT, ihl its "pt 
^ecah-belah

agama-Nya," bahwa mereka adalatr orang-orang Yahudi dan

Nasrani.llos

tr* lbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1a30) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al
Masir (31158).

"o' Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (3/158) dan AI Qurthubi dalarn At Jami' ti
Ahkan Al Qur' an (7 I 147).

"ot lbnu Athiyyah dalarn Al Muharrar At Wajiz (21367) dan Al Baghawi dalam
Ma' alim At-Tanzil (21 445).
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Kedua: Berpendapat bahwa maknanya adalah ahli bid'ah dari
umat ini, yang cenderung mengikuti ayat-ayatAl Qur'an yang bersifat
mut asyab i hat daripada yang bersifat rnuhkom.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

14300. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abdurratrman menceritakan kepada kami, ia berkata:

Su&an menceritakan kepada kami dari Laits, dari Thawus,

dari Abu Hurairatr RA, ia berkata, tentang firman Allatt
swr, &r tfi' t-51 itt"sesungguhnva orang-orang yang
memecah-belah agama-Nya," bahwa ayat ini turun kepada

umat ini.llD

14301. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku
menceritakan kepada kami dari Sufran, dari Laits, dari
Thawus, dari Abu Hurairatr, tentang firman Allah SWT, 3l
Q lj(S #-, 6j 't2$i "sesurgguhrryo orcmg-orang yang

memecah-belah agama-Nya," bahwa mereka adalah orang-
orang yang sesat.lllo

14302. Sa'id bin Amru As-sukuni menceritakan kepadaku, ia
berkata: Baqiyah bin Al Walid menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abbad bin Katsir mengirim surat kepadaku, ia
berkata: Laits menceritakan kepadaku dari Thawus, dari Abu
Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabd4 tentang
ayat, 7; A ;h d q4 V(s i#_t W i25t i,t
"Sesungguhnya orang-orang yang memecah-belah agama-

"' Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (s/1429) dan Ibnu Athiyyah dalam At
Muharrar Al Wajiz Q/367).rlr0 Al Qurthubi aaanit lani' ti ,lhko Al eur'an(7lt5l).
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Nya dan mereka menjadi bergolongan, tidak ada sedikit pun
tanggung jawabmu kepada merelra," bahwa mereka bukan

bagian darimu, melainkan ahli bid'ah, ahli syubhat, dan

orang-orang yang sesat dari umat ini.I I I I

Abu Jarfar berkata: Menurutku pendapat yang paling benar

adalatr, Allah SWT mengabarkan kepada Nabi SAW bahwa diri-Nya
berlepas diri dari orang-orang yang memecah-belah agama-Nya

sehingga mereka menj adi berkelompok-kelompok dan terpecah-belah.

Juga batrwa beliau bukan termasuk golongan mereka dan mereka

bukan bagian dari diri beliau, karena agarna yang dengannya ia diutus
oleh Allah SWT adalah agama Islam, agama Hanifiyatr, agama

Ibrahim, sebagaimana firman-Nya dan perintatr-Nya kepada beliau,
'v_j,Syi$'$.yut*.C-r *# Ii*_ 6t 6;qi Et:i
6-;Jl "Katakanloh, 'Sesungguhnya aht telah ditunjuki oleh

Tuhanht lrcpada jalan yang lurus, (yaitu) agama yang benar,-agama
Ibrahim yang lurus, dan lbrahim itu bukanlah termasuk orang-e7ang
musyrik'."(Qs.Al An'aam [6]: 161)

Orang-orang yang memecatr-belah agama yang dibawa oleh
Rasulullah SAW dari kalangan musyrik yang menyembatr berhala,

orang-orang Yahudi, dan orang-orang Nasrani, berpura-pura menjadi

orang yang beragama hanif. Mereka membuat perkara-perkara baru

dalam agama, yang menyesatkan dari jalan yang lurus dan dari agama

yang benar, yaitu agama Ibrahim yang beragama Islam, batrwa dia
berlepas diri dari Muhammad SAW dan Nabi Muhammad berlepas

diri darinya. Perkara tersebut masuk dalam keumuman ayat, trSt irt

trtr Al Haitsami du/ram Majma' Az-Zawaid Qn2,23) dan Al Qurthubi dalan At
Jami' li Ahkom Al Qur'm (71150).
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7fj A & d Q lj(S #; tfj' "sesungguhnya orans-orans
yang memecah-belah agama-Nya dan mereka menjadi bergolongan.,,

Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang penafsiran firman-Nya,

6t Jt 'i51Vt\;; A i* e-l"ndok ada sedikit pun tanggung
jautabmu kcpado mereka. sesungguhnya urusan mereka hanyalah
terserah kcpada Allah. "

Pertama: Berpendapat batrwa ayat tersebut diturunkan kepada

Nabi SAW, yang memerintahkan agar tidak memerangi orang-orang

musyrik sebelum ia diwajibkan untuk memerangi mereka. Kemudian
ayat ini dihapus dengan ayat yarrg berisi.perintatr untuk memerangi

mereka pada suratr Bara'ah, yaitu, ir;ltS L" '"{r$i UfE
"Malra bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja lamu jumpai
merela." (Qs. At-Taubah [9]: 5)

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut ini:

14303. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, ia
berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,
ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,
tentang firman Allah swr, 6t Jt;i5fA76 A &d
"Tidak ada sedikit pun tanggung jawobmu kcpada merelca,"

bahwa beliau tidak diperintatrkan untuk memerangi mereka.

Ayat ini lalu dihapus, dan Allah memerintahkan agr
memerangi mereka di dalam surah Bara'atr.llt2

Kedua: Berpendapat batrwa ayat ini merupakan pemberitalnran

dari Allah SWT kepada Nabi SAW, bahwa akan ada di antara

rrr2 lbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5ll43l),Ibnu Al Jauzi dalam Zad At Masir
(31159), dan Al Mawardi dalarn An-Nukat wa Al Uytn (ADr.
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umatnya yang nantinya membuat perkara-perkara baru sepeninggal

beliau. Ayat ini tidak dihapus, sebab ayat tersebut berupa kabar, bukan
perintatr, sedangkan penghapusan hanya terjadi pada ayat yang berisi
perintah atau larangan.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

14304. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris
menceritakan kepada kami, ia berkata: Malik Mighwal
mengabarkan kepada karni dari Ali bin Al Akmar, dari Abu
Al Atrwash, bahwa ia membaca ayat,lj,(3 &, 6j' e-51irt

7;; A ;h d U,a "sesunggulmyo orang-orang yang
memecah-belah agama-Nya dan mereka menjadi
bergolongan, tidak ado sedihit pun tanggung jawabmu

kepada mereko-" Ia lalu berkata, *Nabi kalian berlepas diri

14305. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku
menceritakan kepada karni, ia berkata: Abu dan Ibnu Idris,
Abu Usamah, dan Yatrya bin Adam menceritakan kepada

kami dari Malik bin Mighwal, dengan lafazhyang sama.llla

14306. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Syuja Abu Badr
menceritakan kepada kami dari Amru bin Qais Al Mala,i, ia
berkata: Ummu Salamatr RA berkat4 "seseorang hendaknya

bertakwa, agar tidak menjadi orang yang tidak ada tanggung
jawab sedikit pun dari Rasulullatr SAW."

rrr3 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5ll43l),Ibnu AI Jauzi dalam zad Al Masir
.... (3/159), dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil Q1446).ttt' Ibid.
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Ia.kemudian membaca, & d Q lj(S #-, 6; t-ii'tt
zid e "Sesungguhnya orang-orang yang memecah-belah

agama-Nya dan mereka menjadi bergolongan, tidak ada

sedikit pun tanggung jawabmu kcpada merelco."

Amru bin Qais berkata, "Demikianlah yang dikatakan
Murratr Ath-Thibi." Kemudian ia membacakan ayat ini.llls

Abu Jarfar berkata: Pendapat yang paling benar tentang hal ini
adalalr, sesungguhnya firman Allah SWT, ,tj C & d *Tidak

ada sedikit pun tanggung jntabmu kepada merelca,,, merupakan
pemberitatruan dari Allah swr kepada Nabi sAW bahwa dirinya
terbebas dari orang-orang yang membuat bid'ah dan yang

menyimpang dari agama, baik dari kalangan umatnya maupun dari
kelompok-kelompok kaumnya yang musyrik dari kalangan orang-
orang Yahudi dan Nasrani. Akan tetapi pemberitatruan tersebut tidak
bermakna sebagai larangan untuk memerangi mereka, sebab bukan
sesuatu yang mustatril jika dalam ayat tersebut mengandwrg makna,
"Engkau bukanlatl bagran dari agama Yahudi atau Nasrani, maka
perangilatr merek4 karena sesungguhnya urusan mereka sesuai

kehendak Allah SWT, sehingga Dia akan memberi kesempatan
kepada seseorang dari mereka yang Dia kehendaki, dan dia bertobat

kepada-Nya serta memusnahkan orang-orang kafir di antara mereka,
kemudian Dia mencabut nyawanya atau membunuhnya melalui
tanganmu dikarenakan kekufurannya, lalu Allah swr mengabarkan

tentang segala sesuatu yang mereka perbuat ketika mereka datang

kepadanya, oleh sebab itu tidak mustahil jika digabungkan dengan
perintatr untuk memerangi mereka.

rrr5 16nu Abu Hatim dalam tafsirnya(5/1431).
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FirmanAllah swr, ,rj a&dgv(s *r6j,ir-itii,t
,61 Jt Vfl$"Tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu kepada

merelra. Sesungguhrrya urusan mereka hanyalah terserah kcpada

Allah. " Dalam ayat ini tidak ada dalil yang jelas yang menunjukkan

bahwa ayat ini telatr dihapus, dan tidak didapati kabar dari Rasulullah

SAW bahwa ayat tersebut telatr dihapus. Kita tidak dibolehkan

menghukumi batrwa ayat tersebut telatr dihapus, kecuali ada alasan

kuat yang menunjukkan benarnya pendapat tersebut, sebagaimana

telatr kami jelaskan dalam kttab Al-Lathif 'An Ushuli Al Ahkam, bahwa

ayat yang dihapus tidak mungkin berkumpul dengan ayat yang

menghapusnya pada satu te,mpat yang sama.

Firman Allah SwT, 6l Jt ;i5 Q"sesungguhnya urusan

merela hanyalah terserah kcpada Allah." Sesungguhnya Allah SWT

menjelaskan bahwa orang-orang musyrik yang memecatr-belah agama

mereka dan menjadi berkelompok-kelompok, orang-orang-'.yang

membuat bid'ah dari umatnu, dan orang-orang yang sesat dari
jalanmu, adalatr unrsan Allah SWT, bukan urusarunu, dan bukan pula

urusan siapa pun rmtuk memberi hukuman kepada mereka dengan

cara membinasakan mereka, atau memaafkan mereka dengan memberi

amprlnan dan keutamaan dari Allah kepada mereka.

'b$1- l|'(q #jt "Kemudian Atlah akan memberitahuknn

lrepada mereka aW yang telah mereka perbuat," maksudnya adalatr,

"Aku lalu mengabarkan perbuatan mereka kepada mereka saat

kembali kepada-Ku pada Hari Kiamat. Kemudian Aku memberi

balasan atas perbuatan mereka; yang berbuat kebaikan Aku balas

dengan kebaikan, dan yang berbuat kemaksiatan Aku balas dengan

keburukan."
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Allah SWT kemudian mengabarkan ukuran balasan-Nya dengan

filman-Nya,JL{A*'#\L frhlit F{$ }z\\iv i
@ 6Fl- { li({t$ *noiongsrapa membana amal yang baik, makn

baginya (pahala) sepuluh lrali lipat amalnya; dan barangsiapa yang

membawa perbuatan jahat mako dia tidak diberi pembalasan

melainlran seimbang dengan kejahatannya, sedang merelca sedikit pun

tidak dianiaya (dirugikon). "

Itcc

-,;A56r14i,1; drWg }L{fi 14t;&;,
@S;s_{{,@*t

"Barongsiapamembawaamalymqbaik,mfll@bag1rrya
(pal:ala) sepuluh l<nli lipat arnalnya; ilmt barangsiapa yang

menbawa perbuaton jolwt mail<n dia tidak iliberi
pembalasanmelainl<anseimbangdcnganl<,ejahatmurya,

sedmrg muela sedikit fim tidak diariaya (dirugil<dn).'

(Qs. Al An'aam [6]: 160)

Talcwir firman Allah: 'r; ft'a)El F'is ,zt\ iv $
64B-{ li$itv;}-$ 4\ (Barangsiapa membawa amat

yang baik, maka baginya [pahalal sepuluh kali lipat amalnya; dan

barangsiapa yang membawa perbuatan jahat maka dia tidak diberi
pembalasan melainkan seimbang dengan hejahatannya, sedang

mereka sedikit pun tidak dianiaya [dirugikanJ)
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Abu Ja'far berkata: Allatr SWT menjelaskan, "Barangsiapa

datang kepada Rabb-Nya pada Hari Kiamat, tepatnya saat dihisab,

dari golongan orang-orang yang memecatr-belatr agama mereka

dengan tobat dan keimanan, serta lari dari kesesatannya, itulatl

kebaikan yang disebutkan oleh Allatr SWT. Barangsiapa datang

dengan membawa kebaikan tersebut, maka ia akan mendapatkan

s€puluh kali lipat pahala."

'qfd F 'iS *Mqka bagrnya (pahala) sepuluh kali lipat

analnya," maksudnya adalah, mereka akan mendapatkan sepuluh kali

lipat kebaikan dari kebaikan yang ia bawa

#\'X; {t "Dan boangsiapa wg membmva perbuatan

jalrat," maksudnya adalah, barangsiapa di antara mereka datang pada

Hari Kiamat dalam keadaan memecatr-belah agama Allah SWT dan

kufur kepada-Ny4 maka ia tidak akan dibalas kecuali sesuai dengan

kejahatan yang iaperbuat. :.-.

t-\fi- { 13 "sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya

(dirugil(an), " maksudnya adalah, Allah SWT tidak menztralimi kedua

kelompok ini, baik kelompok yang berbuat kebaikan maupun

kelompok yang berbuat kejahatan, dengan memberi balasan kebaikan

bagi yang berbuat baik dan memberi balasan keburukan bagi yang

berbuat jahat. Allah SWT Matra Bijaksan4 Dia tidak meletakkan

sesuatu kecuali pada tempatnya, dan tidak memberi balasan kepada

seseorang kecuali bagi yang berhak mendapatkan balasan.

Kami telatr menyebutkan masalah ini sebelumnya, bahwa makna

zhalim adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, disertai

dengan riwayat-riwayat yang mendtrkungnya, maka tidak perlu

dibahas kembali.

--@l
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Abu Ja'far berkata: Jika ada seseorang yang berkata,

"seandainya makna kebaikan pada masalah ini adalah beriman kepada

Allah SWT, mengakui ketauhidan-Nya, dan membenarkan rasul-Nya,
sedangkan keburukan adalah kesyirikan dan mendustakan rasul-Nya,
maka keimanan seorang mukmin akan dibalas dengan berlipat-lipat
pahala, jika dia hanya memiliki satu, maka ia diberi patrala satu pula,

dan keimanan menurutmu adalah mencakup perkataan dan perbuatan,

sedangkan balasan datang dari Allah SWT kepada hambanya yang

memiliki kemuliaan di aktrirat dan sebagai pemberian nikmat yang

telah la sediakan bagi orang-orang yang berhak mendapatkan

kemuliaan dan kenikmatan di negeri yang kekal, dan itu dilihat,
dirasakan dan dinikmati oleh setiap orang yang beriman, bukan berupa

ucapan yang didengar atau usatra anggota badan?"

Katakanlah: Sesungguhnya maknanya bukan seperti yang

engkau pikirkan, akan tetapi maknanya adalatr, barangsiapa datang

kepada Atlah dengan kebaikan dan taat kepada Allah SWT dengan

kebaikan tersebu! maka baginya patrala sepuluh kali lipat dari pahala

kebaikan yang ia perbuat.

Jika engkau bertanya, "Apakatr ada kebaikan yang serupa

dengan lafazh hr 'ft lt ! ?" d* tidak ada yang serupa dengan patrala

ucapan, lnr lt 4 i t*r, dijanjikan oleh Allah SWT dengan pahala

sepuluh kali lipat dari pahala yang berhak didapatkan oleh orang yang

mengubapkannya, akan tetapi seseorang yang datang dengan

keburukan 
-yakni 

dengan kesyirikan- tidak akan dibalas kecuali
sesuai dengan perbuatannyam, tanpa melipatgandakannya.

Makna yang kami ungkapkan sama seperti yang dinyatakan oleh
para ulama tafsir.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalatr:
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14307. Ibnu Hamid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ya'kub

Al Qammi menceritakan kepada kami dari Ja'far bin Abu

Mughirah, dari Sa'id bin Jubair, ia berkata: Ketika firrun ayat,

h)fi F'S )ZI\ 41 6 "Barangsiapa membav'a amat

yang baik, maka baginya (pahala) sepuluh lcali lipat

amalnya," seseorartg bertanya, "Apakan ucapan ii,r lt iit v
adalatr kebaikan?" Rasulullah lalu menjawab, "Ya, dan ia

merupakan kcbaikm yong pating utama." | | 16

14308. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Hafsh bin

Ghiyats menceritakan kepada kami dari Al A'masy dan Al
Hasan bin Lrbaidillah, dari Jami bin Syaddad, dari Aswad bin

Hilal, dari Abdullah, tentang ayat, i&l, 5i n
"Barangsiapa membau,a amal yang baik," yakni lafazh it'l
hr vf *Tidak ada ilah yang berhak disembatr kecuali

411u5i.-tttz

14309. Ya'kub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata:

Hafsh menceritakan kepada kami dari Al A'masy dan Al
Hasan bin LJbaidillah dari Jami bin Syaddad, dari Aswad bin

Hilal, dari AMullah, tentang ayat, )Z{\ 'li n
"Barangsiapa membawa amal yang baik," yakni,

barangsiapa datang dengan membawa lafaztr &r 11 aii f
"Tidak ada ilah yang berhak disembatr kecuali Allah."

Sedangkan firman Allah, #rA\'1; {t "Dan barangsiapa

yang membawa perbuatan j ahat," yak,ri kesyirikan. I I I I

trr6 15n Abu Hatim dalam tafsirnya (5tl43l).
,rn lbid.
rrr8 16o, Abu Hatim dalam afsirnya (5/1431), Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir

(3/16l), dan Ibnu Athiyyah dalam Al Muharrar Al Waiiz Q1368).



SurahNAr{aam

14310. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Fudhail menceritakan kepada kami dari Al Hasan bin

Ubaidillah, dari Jami bin Syaddad, dari Al Aswad bin Hilal,

dari Abdullah, tentang ayat, ,7L\ iV n "Barangsiapa

membawaamalyangbaik," iaberkata, "Yaitu lataz/r- if aif f
hr 'tidak adailahyang berhak disembatr kecuali 411u1r: 

::rrte

l43ll. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muawiyyatr bin Amru menceritakan kepada kami dari

Taidah,dari Ashim, dari Syaqiq, tentang ayat, iZt\ iV i
"Barangsiapa membowa amal lnng baik," yakni dengan

kalimat Ikhlash, trr it ai1 I "tidak ada ilah yang berhak

disembatr kecuali Allah." #rA\'& {t "Dan barangsiapa

yang membav,a perbuatan iahat," yakni dengan

kesyirikan.ll2o

143L2. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Yaman menceritakan kepada kami dari Asy'ats, dari Ja'far,

dari Sa'id, dari Utsman bin Al Aswad, dari Mujahid dan Al

aasim bin Abu Bazah, tentang ayat, )Al, iV 6
"Barangsiapa membav,a amal yang baik," yakni kalimat

Ikhlash, Xi,r 
'ft .ll I "Tidrk ada ilah yang berhak disembah

kecuali Allah 4\ d; 6t "Dan barangsiapa yang

membawa perbuatan jahat," maksudnya adalah dengan

kesyirikan dan kekufuran. I l2l

14313. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Namir dan Ibnu Fudhail menceritakan kepada kami dari

tt'e lbid.
'r2o Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(5ll43l-1432).
r"r Mu;ahid dalam tafsirnya (hal. 332), Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5ll43l),

dan Ibnu Athiyyah dalam Al Muharrar Al llaiiz (2/368).
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Abdu Al Malik, dari Atha, tentang ayat, j;:{\ iV n
"Barangsiapa membawa amal yang bailc," yakni kalimaL i
til lt ift *Tidak ada ilah yang berhak disembatr kecuali
Allah." PtA\ '& ft "Dan barangsiapa yang membmya

perbuatan j ahat," yakni kesyirikan. I 122

14314. Abu Kuraib menceritakan kepada karni, ia berkata: Jabir bin
Nuh menceritakan kepada kami, ia berkata: Musa bin
Ubaidah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin
Ka'ab, tentang firman Auah, ?fl* )f {S fiL\ iV n
"Barangsiapa membawa amal yang baik, moka baginya
(pahala) sepiuh kali lipat amalrqla," ia berkat4 "Yakni
kalimat lir ff .I I 'Tidak ada ilah yang berhak disembah

kecuali 411"1r-'.' ftzl

14315. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sury*
menceritakan kepada kami dari Abu Muhajjil, dari Ibrahim,

tentang ayat, {::$ & n "Barangsiapa membawa amal
yang baih" ia berkata *Yaitu kalimat hr lt .l! i fia"t ua.
ilah yang berhak disembatr kecuali Allah'. 

' 
4\.1, {t

'Dan barangsiapa yang membatya perbuatan jahat,, yalni
kesyirikan."l l2a

14316. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Ahmad Az-Zubui menceritakan kepada kami, ia berkata:

f f]l nnu Abu Hatim dalam tafsirnya(5lt43t-1432).rta lbid.
rr24 lbnu Abu Hatim dalarn tafsirnya (5ll43l-1432), Ibnu Al Jauzi dalarn Zad Al

Masir (3/16l), dan Ibnu Athiyyah dalam Al Muhmo Al Wajiz et368).
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Sufyan menceritakan kepada kami dari Abu Muhajjil, dari

Abu Ma'syar, dari Ibrahim, dengan lafazhyung sama.l'25

14317. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Abu Muhajjil,
dari Ibratrim, dengan lafazhyang sama.l126

14318. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Abu Muhajjil, dari Abu
Ma'syar, ia berkata: Ibratrim AS bersumpah kepada Allatt
atas apa-apa yang dikecualikan, bahwa it{\ li n
"Barangsiapa membavta amal yang bailc," yakni kalimat I
ilr it iil "Tidak ada ilah yang berhak disembatr kecuali

Allah." Sedangkan makna, '#\'1; 6t"Dan barangsiapa
yang membarya perbuatan jahat," yakni bagi siapa yang

datang dengan membawa kesyirikan. I 127

143\9. Ya'kub menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Malik
mengabarkan kepada kami dari Atha, tentang firman Allah
SwT, ,1::J:\ iV i, "Barangsiapa membawa amal yang

baih" yaitu kalimat Ikhlash, 1r it oft I "Tiduk ada ilah yang

berhak disembah kecuali Allah." S"i*gt- {J{.'I; dt
"Dan barangsiapa yang membawa perbuatan jahat, " yakni

kesyirikan.ll28

Ibid.
rbid.
Ibnu Athiyyah dalam Al Muharuar Al llajiz (2/368), dari Mujahid dan Abdullah
bin Mas'ud RA.
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1431-1432) dut Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al
Masir (3/16l).

tt25

tt26

tl27

I 128
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14320. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

dan Al Mutsanna bin Ibratrim menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abu Nu'aim menceritakan kepada kami dari Su$an,

dari Al A'masy, dari Abu Shalih, tentang ayat, 9#\-14 n
"Barangsiapa membmva amal yang baik," ia berkata, "Yaifu

kalimat Xitr 'rt lt |ria* ada ilah yang berhak disembah

kecuali Allatr', dan 9rA\'& {t 'Dan barangsiapa yang

me mb av, a p er buat an j ahat', y uttt kesyirikan. " 
l 1 29

14321. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Numair menceritakan kepada kami dari Utsman bin Al
Aswad, dari Al Qasim bin Abu Bazzah,tentang ayat, '& {

{.::J:\ "Barangsiapa membawa amal yang baik," ia
berkata, "Yaitu kalimat Ikhlash, li,r 'ff ajf f 'Tidak ada ilah

yang berhak disembatr kecuali Allah'. Sedangkan '& ft
'4\' D an b ar an gs i ap a y an g m e mb aw a p e r b u at anjahat',

yakni kekufuran."ll3o

14322. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami dari Salamatr, dari Adh-Dhahhak,

tentang ayat, . )A:{\ 1, 6 "Barangsiapa membawa amal

yang baik," ia berkata" "Yaitu kalimat llr ft ait I'Tiduk udu

ilah yangberhak disembatr kecuali 411r5r .:r 
I I 3 I

14323. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Khalid Al Ahmar menceritakan kepada kami dari Asy'ats,

dari Al Hasan, tentang ayat, ,1::J:\ iV $ "Barangsiapa

membawa amal yang boik," ia berkata, "Yaitu kalimat a,l 
'I

'tze lbid.
tt3o lbid.
rr3r Al Qurthubi dalamAl Jami'li Ahkan Al Qur'an(7ll4g),dari Abu Shalih.
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iitr ff 'Tidak ada itah yang berhak disembah kecuali

411u1ri."t trz

14324. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hamani

menceritakan kepada kami, ia berkata: Syarik menceritakan

kepada kami dari Salim, dari Sa'id, tentang ayat, 5i n
)Z:Ll, "Barangsiapa memba,n,a amal yang baik," ia

berkata, "Yaitu kalimat b' lt iit f 'Tidak ada ilah yang

berhak disembatr kecuali 611u5:.:rl 
133

14325. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hamani

menceritakan kepada kami, ia berkata: Syarik menceritakan

kepada kami dari Laits, dari Mujatrid, dengan lafaztr yang

sama.ll34

14326. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah
bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muawiyyah menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu
Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah SWT, 

',V i
,i:{\ "Barangsiapa membanta amal yang bailc," ia

berkata, "Yakni barangsiapa datang dengan membawa

kalimat hr lf aif f 'Tidak ada ilah yang berhak disembatr

kecuali Allah'. Sedangkan #,A\'f; {t 'Dan barangsiapa

yang membav,a perbuatan jahat', yakni dengan

kesyirikan."l135

14327. Bisyr bin Muadz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

"" lbnu Abu Hatim dalam tafsimya (lll43l) dan Al Qurthubi dalam Al Jami' li
Ahkam Al Qur'an (7/149), dari Abu Shalih.

,t , Ibid.
'r'o Mu.lahid dalam tafsirnya(332) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(lll43l).
'r" Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya(lll43l).
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menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman

A[ah swr, 1S ';'$fir'r; {thla F{S 
'1:{\'1; 

n
5#-{ it qt {l d}-"Bo'ongtialn membav'a amal

yang baih maka baginya (pahala) septluh l@li lipat

amalnya; don barangsiapa yang membawa perbuatan jahat

malra dia tidak diberi pembalasan melailtkon seimbang

dengan kcialutannya, sedang mereka sedikit pun tidak

dianiaya (dirugil@n). " Telah diceritakan kepada kami batrwa

Rasulullatr SAW bersabda, " Amalan itu ada enam, yartu

Dua kcwaiiban, yang dilipatgandokan dan yang

dilipatgandakan, yang serupa dan yang serury- Adapun dua

yang meniadi kewajiban adalah buangsiapa bertemu

dengan Allah dalan kcadaan tidak menyehfiukan Allah SW
dengan sesuatu apa Wn, maka ia masuk surga. Barangsiapa

yang bertemu dengan Allah dalam kcadaot syirik, malra ia

masuk neraka. Adapun yang dilipatgandakan adalah

infabtya seorang mulonin di ialan Allah, naka alan dibalas

tujuh ratus kali lipat, infalotya seorang mubnin kepada fi
sabililtah akan dibalas sebanyak sepiuh kali lipat. Adapun

amalan yang dibalas serupa adalah, buongsiapa di antara

hamba-Nya berniat melahtkan kebaikan akan tetapi tidak

mengamalkannya, maka ditulis baginya satu kebaikan.

Barangsiapa di antara hamba-Nya berniat melalatkan

kemaksiatan kemudian ia lahtkan, maka ditulis baginya satu

dosa."1136

14328. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Nu'aim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al A'masy

1116 Ahmad dalam Al Mttsnad (4R22) dan Al Haitsami dalam Maima' Az-Zmvaid

(Uzt).
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menceritakan kepada kami dari Syamr bin Athiyah, dari
Syaikh, dari Taim, dari Abu Dzar RA, ia berkata: Aku
berkata kepada Rasulullah sAw, "ya Rasulullatr, ajarkanlah
kepadaku sebuah amalan yang mendekatkan diriku kepada
strga dan menjauhkanku dari neraka." Rasulullah SAW lalu
bersabd4 "Jika engkau telah melahiron satu kemaksiatan
malra lahtkanlah satu kpbaikan, karena sesungguhnya
lrebaikan akan dibalas sepuluh trali ripat." Aku lalu bertanya,
"Ya Rasulullah, apakatr kalimat ir 'ft lt t'tia* ada ilah
yang berhak disembatr kecuali Allatt,, adalatr merupakan
bagran dari kebaikan?', Beliau menjawab, ,Kalimat 

tersebut
adalah sebaik-baik kebailwn. "rr37

Sebagian kaum berpendapat, uAyat ini ditujukan kepada orang-
orang Arab badui. Adapun para sahabat Muhajirin, kebaikan mereka
dilipatgandakan sampai tujuh ratus kali lipat atau lebih.,,

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

14329. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muadz bin Hisyam menceritakan kepada kami, ia
berkata: Bapakku menceritakan kepada karni dari eatadatr,
dari Abu Ash-Shidiq An-Naji, dari Abu Sa,id Al Khudri,
tentang firman Allah SwT, $fr F ,X )i::l:\ :;; i
"Barangsiapo membawa amal yang baik, maka baginya'(pahala) 

sepuluh lcoli lipat amalrqn,,, bahwa ayat ini

'r'7 Ahmad dalam Al Mttsnad (s16g) dan Al Haircami dalam Majma, Az- zqwaid
(10/8 l).
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ditujukan kepada kaum Arab badui. Adapun satrabat

Muhajirin, bagi mereka tujuh ratus kali lipat.rr38

14330. Muhammad bin Nasyith bin Harun Al Harabi menceritakan

kepada kami, ia berkata: Yatrya bin Abu Bakr menceritakan

kepada kami, ia berkata: Fudhail bin Marzuq menceritakan

kepada kami dari Athiyah bin Al Aufi, dari Abdullah bin

Amru, ia berkata, tentang firman Allah, 'ifi 1i3.1, li i
'q)fi ji| Aafrwa ayat ini ditujukan kepada orang-orang

Arab badui, ia berkata: Seseorang bertanya, "Bagaimana

dengan kaum Mutrajirin?" Ia menjawab, "Bagi mereka lebih

besar daripada itu, sebagaiman firman-Nyq 'f$t- .{ X''tl,

@ t:# 6'fiu9 lS1i;-t'-^%,it ogj:'"J\l,
'sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun

sebesm dzarrah, dan jika ada kcbaiikan sebesar dzarrah,

niscaya Allah akan melipatgandakanrrya dan membevikan

dari sisi-Nya pahala yang besar'. Jika Allah SWT

mengatakan batrwa sesuatu ifu besar, maka sesuafu itu benar-

benar besar."ll39

14331. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishak

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurratrman bin

Sa'ad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ja'far

menceritakan kepada kami dari Ar-Rabi, tentang ayat, & n
?4)g F {f, *S|"Barangsiapa membav,a amal yang

baih maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya," ia

ttrs 4l Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun Q/193) dan Ibnu Athiyyah dalam Al
Muharrar Al Wajiz Q1368).t"' Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1432), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Uyun Q/193), Ibnu Athiryah dalam Al Muharrar Al lYaiiz Q/368), dan Al
Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (21447).
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berkata, "Mereka berpuasa selama tiga hari pada setiap bulan
dan men,naikan z.akat dari harta mereka sebanyak sepuluh
persen. Kemudian setelatr itu datang kewajiban puasa

Ramadhan dan zakat."I lao

Jika ada seseorang yang berkata, "Bagaimana bisa dikatakan
sepuluh kali lipat dari kebaikan, kemudian beberapa kali lipat itu
disandarkan pada beberapa kali lipat yang lain, dan itu berarti
menyandarkan sesuatu pada dirinya sendiri?',

Katakanlah: Disandarkan kepadanya sebab yang dimaksud
adalah, baginya sepuluh kali lipat dari kebaikannya. Latafu i,i:li
menempati tempat yang dijelaskan. Kemudian lata*- 'r::at

disandarkan kepadany4 sebagaimana jika dikatakan, 'a,;, ;* q*
"Saya memiliki sepuluh wanita." Itu karena yang dimaksud adalatr
yang serupa. oleh karena itu, dikatakan sepuluh kali lipatnya. sepuluh
dikatakan sesuai dengan jumlah ayat, dan tataz/r-J.tt"Aa"n mudzakar,
bukan muanats. Akan tetapi jika diletakkan pada'ayattersebut maka

4t utru digunakan untuk mudzakar atan muanats, darr fungsinya
sebagaimana telatr aku sebutkan.

Jadi, dikatakan, ril_6i 'P qtb ,.Saya memiliki sepuluh kali
lipat yang serupa," dan tidak difiakan, ?A.b * q* .,Saya

memiliki sepuluh wanita shalihah,', sebab lafaz/r- btiltb merupakan

f it yangtidak dapat dihitung, akan tetapi yang dapat dihitung adalah
isr'rz, sedangkan lafazh;ifr aaaan liirz, sehingga bisa dihitung.

Telatr diriwayatkan dari Hasan Al Bashri, bahwa ia membaca
ayat tersebfi, 't:,b iii dergan harakat tarmyin aan girUt dengan rafa,,
dan ini merupakan kalimat yang benar dalam bahasa Arab. Hanya

I r40 Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (21 D\.
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saja, bacaan tersebut menyelisihi bacaan ahli qira'at pada zaman ini,
dan kita tidak boleh menyelisihi ijma.rrar

rt{tc

eiLuq(,rr# r* JY"; &)i,tt,i
@ 6-f;Ii;,bA;W

"Katal<anlah, 'SesungEprhnya alcu telah ilianiuki oleh
Tuhmtlculnpado ialfrrr yar.ghn:us, (yaitu) agdnw yang

benm, agornolbrahi'rr, yarJglunts, dm lbrahim iat
bul<frrJlah temtustk oftmg. or(mg musyrilc'. "

(Qs. Al An'aam t6]: 161)

Takriyit firmag,Arf ahz .(;-(,, *# Iie Jl, 
"; 

g1 a iii{.$i ; i*i t, i:'dliy| Tiata*an tah, " s e s in g s uh ny a ak u
telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, [yaituJ
agama yang benar, agama lbrahim yang lurus, dan lbrahim itu
buhanlah termasuk oranglrrang musyrik.")

Abu Ja'far berkata: Allah SWT memerintatrkan kepada Nabi
SAW, "Katakanlah watrai Muhammad, kepada orang-orang yang

menyekutukan Allah SWT dengan berhal4 gi*- 6t Aj E; llt
#'sesungguhnya aht telah ditunjuki oleh Tuhanlu kepada jalan

yang lurus'. Dialah agama Allah yang dengannya Dia mengutusku,

tl4t Hasan, Sa'id bin Jubair, Isa bin Amn| A'masy, dan ya,kub membacanya" ji'!5 d"ngan harakat tamvin, dan lcjuif dengan di-rafq'-yerr.. Ibnu athiyyatr
dalam Al Muharrar Al Vajiz Ql36S).

-€I
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yaitu agama

kepadaku'."

yang Hanifiyah Islam, kemudian ia memberi taufik

'U{--"a5i'u it*j"Dan lbrahim itu bukanlah termasuk orang-

orang musyrik," maksudnya adalah, "Tidaklah Ibrahim AS termasuk

orang-orang yang berbuat kesyirikan, sebab dia tidak termasuk orang

yang menyembah berhala."

Para ahli qira'at berbeda pendapat tentang bacaan firman Allatl
swr, Q6_z

Mayoritas atili qira'at Madinah dan sebagian ahli qira'at
Bashratr membacanya, r.rI (i; dengan harakat fathah pada lntruf qaf
darn men-tasydid-kan huruf ya, dengat maksud menghubungkannya

dengan finnan Allah SwT, pii b)\ -4ys 
*Itulah (kctetapan)

agama yang lurus." (Qs. At fairUatr t9l: 36) Serta firman-Nya, dflt- 
.1 t2 "Don yang demikian itulah agama yang lurus." (Qs. Al

Bayyigah [98]:5)

Para ahli qira'at Kufatr membacanya, *.6 dengan harakat

lrasrah pada huruf qaf danya, serta meringankan bacaannya. Mereka

berkata, "Lafazh ';A dan nS)t memiliki makna yang sama.

Keduanya adalatr dua bahasa yang bermakna agama yang lurus."ll42

Abu Ja'far berkata: Keduanya adalah bacaan yang dikenal

oleh para ahli qira'at pada z*rrnar, ini, dan keduanya memiliki makna

yang sama. Jadi, dengan cara manapun seseorang membacanya, ia

rr42 Ibnu Katsir, Nafi, dan Abu Amnr membacanya, t.T rr-: dengan harakatfathah
padafu;rrr;/f qaf dan kasrah pada hurufy4 seftamen+asydid-kannya. Sementara
itu, Ashim, Ibnu Amir, Hamzah, dan Al Kasa'i membacanya, r.J rr-, dengan

harakat kasrahpadahtaruf qaf danfathahpada hurufya dengan wazan ,p.
Ibnu Athiyah dalarn Al Muharrar Al Wajiz Q1369) dan At-Taisir fi Al Qira'at
As-Sab'u (hal89).
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tetap benar. Hanya saja, aku lebih cenderung pada bacaan dengan

harakat fathah pada huruf qaf dan men-tasydid-kan huruf ya, sebab

itulah bahasa yang lebih dikenal dan lebih fasih.

Sedangkan me-nashab-kan kata (; sebagai mashdar dari makna

firman Allah SwT, *r:3 Iiz Jt 6 it; ifL"srrunggrhnya atw

rclah drtunjuki oleh Tuhanht kcpada jalan yang lurus," sebab makna

katimat tersebut sama deng*, ii ,U: ii j1 4rS "Sehingga aku

mengikuti agama-Nya yang lurus." Latazh !-iJr aaAan nashab dari

kalimat yang disembunyikan, yaitu .ri16t yang telah diwakili oleh

firman-Ny4 ,-* |ie 6t 6 E ; $s "srrurgguhnya aht telah

dinnjukt oleh Tuhanfu kcpada jalon yang lurus;'

Sebagian atrli natrwu Basbrah berpendapat, "Di-nashab-kawrya

lafa?h iiiJr, sebab saat dikatakan # *i, Jt -* ,ti; secara

langsung, sudatr mengabarkan bahwa dirinya telatr mengetahui

sesuatu, sehingga berkata, ,.3 url seolatr-olatr ia berkata, V$ A-s c;V
etil.ll "Ako telah mengetairui a1arna yang lurus, yaitu agama

Ibratrim." Adapun makna latafui;*ur telah kami jelaskan pada surah

Al Baqaratr, yang disertai dengan riwayat-riwayat yang

mendukungnya, sehingga tidak perlu diulang dalam ayat ini.rra3

rtt c

{ G} {Ltrfr ,!, fi ;q G(6 6^3 ai''ais
'$Ai{'iu1;Ll"V$"fi4i

rra3 Lihat kembali tafsir suratr Al Baqaratr ayat 135.
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"Katal<mtlcrhr'Sesungguhryoseffibalryangl<u,ibcrdf,hku,
hidupku ilarr matil<uhanyalah ur.r,.tk Nlah, Tuhan sanesto

alom. Tiafu selcuat bagrNyo; df,r. dr,,nrikian iatlah yffig
diperintahl<;on.l<epadaku dfrn aku adolah otdng yclrlg
pertanna.tomf, mmy uahl<srr diri (lrcpda Allah)' .u

(Qs. Al An'aam 167: 162.163)

Takwil lirman Allah: q;+ J):3; Ggt ,*; ASe 'q ii
'**\Ai {5 ut; :rA $:,j--i A-r., @D 'ria (Katakantah,

"Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hiduphu dan matiku
hanyalah untuh Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu bagi-
Nya; dan demikian itulah yang diperintahhan hepadahu dan aku
adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri [kepada Altah)

.Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman kepada Nabi SAW,
"Katakanlatr wahai Mtrhammad, kepada orang-orang yang
menyekutukan ttrhan mereka dengan berhala-berhala, yang meminta
dirimu untuk mengikuti mereka di atas kebatilan, dengan beribadah
kepada berhalq ',aifii 6 fi J):3, Ggi *; A5,7 i,t
'Sesungguhnya sembahyanglat, ibadahlat, hidupku dan matiht
hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sehttu bagi-Nya'."
Maksudnya adalatr, "wahai orang-orang musyrik penyembah berhala,
sesungguhnya semuanya murni hanya untuk Allah, bukan untuk
sesembahan selain Allah yang kalian sembah. Dialah Allah yang tidak
ada sekutu bagi-Nya dalam memperuntukkan peribadahan-
peribadahan tersebut dari makhluk-Nya, dan tidak ada sesuatu pun
yang mendapatkan bagian dari ibadah tersebut, sebab semuanya itu
harus murni hanya unhrk-Nya."
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Ll :+1"; maksudnya adalah, .,Demikianlah, Dia
memerintahkan kepadaku. "

'$Ai [5W maksudnya adalatr, "Akulah orang pertarna yang
mengakui dan tunduk kepada-Nya dari umat ini.,,

Makna yang kami ungkapkan sama seperti yang dinyatakan oleh
para ulama tafsir.

Riwayat yang menjelaskan bahwa makna lafazh tti-ir pada
ayat ini adalah Uhl"r"-belihan" adalah:

14332. Ibnu Hamid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakam
menceritakan kepada kami dari Anbasatr, dari Muhammad
bin Abdunahman, dari Al Qasim bin Abu Bazz:rh, dai-
Muhajid, tentang firman-Nya, 6-ti A5, irt
"Sesungguhnya sembahyanght, ibadahht," ia berkata,
"Lafazh',!At maksudnya adalah sembelihan-sernbelihan

pada saat haji dan m 'ah 
ll44

14333. Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata:
Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari
Mujatrid, tentang firman Allah SWT, .f!ti,,Dan ibadahht,,,
bahwa maksudnya adalah, "sembelihanku pada saat haji dan
lul rah."l145

14334. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari
Mujahid, tentang ayat, 6fti "Dan ibadahht,,, bahwa

Lihat tafsir surah Al Baqarah ayat 135.
tvlrjahia dalam tafsirnya (332),Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1434), dar.
Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun e/195)

I t44

I t45
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maksudnya adalah, "sembelihanku pada saat haji dan

LuI tah."ll45

14335. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abdunatrman menceritakan kepada kami, ia berkata:

Suffan menceritakan kepada kami dari Ismail (bukan dari
Ibnu Abu Khalid), dari Sa'id bin Jubair, tentang firman Allah
Swr, 6fri A53 "sembahyanglat, ibadahht," ia berkata,

"Yaifu sembelihanku."I Ia7

14336. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:
Abdunazzak mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ats-
Tsauri mengabarkan kepada kami dari Ismail, dari Said bin
Jubair, tentang firman Allah SWT, 64ti A56
" Sembahyanght, ibadahku," ia berkata, .,Maksudnya adalah
sembelihanku."llaE

14337. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami dari
Sufuan, dari Ismail bin Jubair, bahwa Ibnu Matrdi berkata:
Aku tidak tahu dari Ismail yang mana, ,*; A5,
"Sembahyanght dan ibadahht," ia berkat4 ..Shalatku dan

sembelihanku."lla9

14338. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishak
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzak

uo6 Mu.latrid dalarn tafsirnya (332), Ibnu Abu Hatim dalam rafsirnya (s/1434), dan
Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (3/l6l).rra'Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya'(5ll4i4) dan Ibnu Ar Jauzi daram Zad Al
Masir (3l16l').

"ot Abdurrazzak dalam tafsirnya (2173) dan Al eurthubi dalam Al Jami' li Ahkam
Al Qur'on (71152\.

rr4e Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al (tyun (2/195).
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menceritakan kepada kami, ia berkata: Ats-Tsauri

menceritakan kepada kami dari Ismail bin Abu Khalid, dari
Sa'id bin Jubair, tentang firman Allah SWT, ,*; ASA
" S emb ahyan ght, ib adahfu ," ia berkata, " S embelih*ku. :r I I 50

14339. Mrfiammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Mtrhammad bin Tsauri menceritakan kepada kami
dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang lafazh, ,#i yakni
sembelihanku.llsl

14340. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, ia
berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,
ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,
tentang firman Allah SWT, 6:::t', ia berkata,

"sembelihanku.::l152

14341. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berlata: Al
Muharabi menceritakan kepada kami dari Juwaibir, aari Aan-
Dhahhak, tentang aya! 6Ai A5, ia berkata, *Lafazh

i>'L:t maknanya adalah shalat, sedangkan lafazh erl.ljr
maknanya adalatr sembelihan.l ls3

Firman Allah SwT, i*)fit {!\ '61i "Dan aht adalah orang
yang pertama-tama menyerahkan diri (kepado Atlah).,, Riwayat yang

menj elaskan demikian yaitu:

14342. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

rr50 66d"rrarrrak dalam taftirnya Qt73) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya
(sn434).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511434) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa
Al Uyun (2/195).
Ibid.
Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun Ql 195).

I 15t

tt52
I t53
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dari Ma'mar, dari eatadatr, tentang ayat,,,4)Ai {5 vI;,,Dan
alat adalah orang yang pertama-tama menyerahtran diri
(kcpada Allah),,,yakni dari kalangan umat ini.lr5a

,tcc

1,6'lz #1; ;* {,5 -;, gr,fi ;t -iA j,

@t'#*'g
"Katalcmtl&, 'Aeakdt aku al<ilrr mencari Tuhart selain

Allah, padalwl Dio adotah Tutwn bagi segata sesaatn. Dan
finaklah seorang membuu doso melrlinl<an

lqrdlwratmrrya l<,,nbati r<epad* dirirrya sendirt; dmt
t"*ing yangberdasa finnk "ti menircul dosa orangroin.
Kemudian l<epada Tuharwmtlah t<firuu l<errlbati, darl dr<^srl
diberital<f,rJ'Nyalcepaita,muapayangl<fr nwperselisihl<sn.u

(Qs. AI An'aam 16l: 164)

{,;w'ofriii,,{,{<*tii;*#btkY 14(Katakanlah, "Apakah aku akan mencari ruhan serain
Allah, padahal Dia adalah ruhan bagi segala sesuatu Dan tidahlah
seotang membuat dosa merainhan kemudhoratannya kembati

r'50 Abdurrazzak dalam tafsirnya e/l3),Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (sfi43s),Al Qurthubi daram At Jami' ri Ahkam Ar eur'an rlfi,sii, a* ruru Ar Jauzi
dalam Zad At Masir (3/t6t).
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kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan

memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu

kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu
perselisihkan.")

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman kepada Nabi SAW,

"Katakanlah watrai Mutrammad, kepada orang-orang yang

menyekutukan Allah SWT dengan berhala, yang menyerumu untuk

beribadatr kepada berhala" dan mengikuti langkatr-langkatr syetan,'$7

$ r6;tt'Apakah alat akan mencari Tuhan selain Allah'." Maksudnya

adalah, "Apakah aku hanrs mencari seorang tuan yang memuliakan

diriku, ;6 ,9 3'.t 'f, *raaonal Dia adatah Tuhan bagi segala

sesuaht." Maksudnya adalah, sedangkan Dialah Tuhan bagi segala

sesuatu selain-Nya. Dialah pengatur dan pemelihara bagi segala

sesuatu. W it,#'JL ,).5:t7', "Don tidaHah seorang membuat

dosa melainkan kcmudharatannya kembali kcpada dirinya sendirl"
Tidaklah seseorang melalarkan dosa kecuali akibatnya akan kembali

kepadanya, yakni engkau tidak akan disiksa oleh Allatr SWT akibat

kemaksiatan kecuali yang telah engkau laktrkan. Setiap pelaku dosa

akan diberi hukuman dan siksaan akibat dosa yang diperbuatnya.

uA ;t 7-r:5 3j 1j *Don seorang yang berdosa tidak akan

memihtl dosa orang lain," maksudnya adalatr, tidaklah pelaku dosa

menanggung dosa orang lain, akan tetapi hanya menanggung

kemaksiatan yang diperbuat, dan akan mendapat hukuman sesuai

dosanya."

aA ;:'AS :i 1j "Do, seorans yang berdosa tidak akon

memilai dosa orang lain," maksudnya adalah, pelaku maksiat tidak
akan mendapat dosa kecuali akibat perbuatannya, dan bukan akibat

dosa orang lain, (orang lain di sini) maksudnya adalah orang-orang
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musyrik yang Allah swT perintahkan kepada Nabi SAW agar
mengatakan hal ini kepada mereka, "sesungguhnya kami tidak akan
disiksa disebabkan oleh dosa kalian, karena hukuman dosa kalian
hanya ditujukan kepada kalian, sedangkan bagi kami adarah pahala
amalan kami." Hul ,L sesuai dengan perintatr Allah swr pada ayat
lainnya, y-t ej &: fr ,,(Jntukrnu agamamu, dan untuklatlah,
agamaku. " (Qs.Al Kaafiruun tl09l: 6)

Riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah:

14343. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishak
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Abu
Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Rabi, ia
berkata: pada zaman itu tidak ada jalan keluar bagi urama
atrli ibadah kecuali salatr satu dari dua hal yang berdekatan,
yang salatr satunya lebih utama dari yang lain, baik dengan
memerintahkan dan menyeru kepada jalan yang haq, maupun

'menjauh dari mereka, sehingga tidak mengikuti pelaku
kebatilan di dalam amalannya dan melaksanakan kewajiban
yang ada di antara dirimu dengan Rabbmu. Engkau
mencintai karena Allah, engkau marah karena Allah, dan
engkau tidak ikut serta menanggng dosa orang lain.

Ia berkata: Telatr diturunkan ayat yang bersifat muhkam
tentang pokT jli,. ;6 ,f U.fi $ ,6 S 

.in j, sampai
firman-Ny":ry-+r!. Tentang. perkara itu Allah S-WT juga
berfirman, @ {$i#iu'glff;Vti 

);. u.il ;Jtii t|lir.i,i tl:t;'citgitlJi,.ii tfrauDan tidaklah berpecah-belah orang-orang yqng
didatongkan Al Krtab ftcpada mererra) melainrran sesudah
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datang lcepada mereka bukti yang nyata." (Qs. Al Bayyinah

[98]:4)1r55

Dikatakan batrwa latazhjjj'U"t*ul dari lafazh ,J)t te ,:Tt-j:j
t.r.,.t( ,.t, tt)y te i, itt.

Tatrwil fiman Atlah: d -€r, 'F-* .K;; K; $?
'blii (Kemudian hepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan

dibefitakan-Nya kepadamu apa yang kanu perselisihkan)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT memerintatrkan kepada Nabi

SAW, "Katakanlah kepada orang-orang yang menyekutukan Tuhan

mereka dengan berhala-berhala, "Setiap perbuatan yang kami perbuat

dan kalian perbuat akan mendapatkan balasan, baik berupa pahala

maupun dosa. Oleh karena itu, berbuatlah sesuatu yang ingin kalian

lakukan, wahai manusia, karena sesungguhnya kepada Tuhanlatr

tempat kalian kembali, yang pada saat itu akan diberitakan kepada

kalian amalan yang telatr kalian lakukan di dunia, serta berbagai

urusan agama yang kalian perselisihkan, sebab di antara kalian ada

yang beragama Yatrudi, Nasrani, dan Majusi, serta beribadatr kepada

berhala dan menjadikan sekutu-sekutu selain Allatt SWT. Allah SWT

akan memberi balasan kepada kalian semrn sebagai akibat dari

amalan kebaikan atau keburukan yang kalian perbuat di dunia. Pada

hari itu kalian akan tahu siapa di antara kita yang berbuat kebaikan

dan siapa yang berbuat keburukan.

{r{rc

ll55 Kami belum menemukan riwayat seperti ini.
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,6 C;-#.U,;'iiJytt "PE,sli. f'
|sy y$t|icf,31tkrrVa {A;4-; G.i1

7t 7 tll'(
p+ssP

"Don Dialah yang nertjadil<ml<anru penguasa-penguasa di
funri ilm Dia mer,lingil<mt sebagian lcomu atas sebagian

(ymrgloin) beberapa ilnajat, unt;rrk mmgujinw tcntang apa
yarrg diberil<arl.Nyc bpadanut Sesnngguhny a Tuharurut
amot cep at silcsacn,Ny a dan sesunggu I *y a Dia Maha

Pmgarnpu,n lagi Mdhf, Penyaytang."
(Qr. Al An'aam [6]: 165)

rakrivir fiman Allah: '# ei,tlii J,i('PiG- all'i,
K:tcY A ,€rH-?/.)1 ,# ei Orn Diatah yans menjadikan
kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebagian

hamu atas sebagian [yang lainJ beberapa derajat, untuk mengujimu
tentang apa yang diberikan-Nya hepadamu)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirnan kepada Nabi SAW,
"Wahai manusia, 'H)4 

"5t 
'ft 'Dan Dialah yang menjadikan

lramu', watrai sekalian manusia gXt +t 'Penguasa-penguasa di
bumi', dengan memusnahkan orang-orang dan umat-umat sebelum

kalian, serta menjadikan kalian sebagai khalifah dan pengganti mereka

di muka bumi. Kalian menguasai bumi dan menjadi penguasa setelah

mereka."

Lafazh ',;fl/tijt adalatr

sebagaimana 1Vj, adalah

bentuk jarnak dari latazh 'ri!t
bentuk jarnak dari latazh ryi,

-
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sebagaimana dikatakan, yt3 ,P.Li, bii cib'Si tulan menggantikan si

fulan yang lain di rumahnya." Maksudnya adalah, "Dialah yang

menjadi penguasa di dalamnya." Sebagaimana dikatakan oleh

Syamakh berikut ini:

ll c z ,t , .i, I

Itt ,f Lrt €. eu;t) \tl,lt srbir'W
"Kematian telah menimpa merelw dan menyalahlan diriht

Dan aht digantikan pada seperempat dan dui yang seperempar."tt56

Riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah:

14344. Al Husain menceritakan kepadakq ia berkata: Ahmad bin

Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath

menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang ayat, 'i{t

i;li :,,& 'A4'a$\ "oan Dialah yans meniadikan

lramu penguasa-penguasa di bumi," batrwa makna lafazh

,tXt ryadalab, orang-orang pada beberapa kururiwaktu

yang lalu telah musnah, kemudian kita menggantikan mereka

di muka bumi.ll57

Firman Allah swr, ?{r1 ,6 'i} '# '{i "Dan Dra

meninggikan sebagian kamu atas sebagian (yang lain) beberapa

derajat." Sesungguhnya dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan

batrwa keadaan kalian berbeda-beda Dia menjadikan sebagian

statusnya lebih tinggi dari sebagian lain, dengan melapangkan rezeki

sebagian mereka, sehingga sebagian manusia menjadi lebih utama

disebabkan rezeki dan kekayaan yang dianugeratrkan kepada mereka,

Abu Ubaidah dalam Majaz Al Qur'an (l/2}l), Al Qurthubi dalam Al Jami' li
Ahkam Al Qur'an (71158), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (21198),

dan Ibnu Al Jauzi dalan Zad Al Masir (31162).

Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya(511435).



SwahdJArlaarln

dan derajat mereka lebih tinggi daripada si fakir. Ada juga yang
diberikan kekuatan lebih sehingga menjadi lebih kuat daripada yang
lain. Dia menjadikan manusia berbeda-beda, yang satu lebih tinggi
derajatrya daripada yang lain.

Riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah:

14345- Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, ia
berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,
ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-suddi,
tentang ayat, ?{)3 ,# C; .# '{i ,,Dan Dia
meninggikan sebagian kamu atas sebagian (yang loin)
beberapa derajat," ia berkata, *yaitu rereki.,,ll5E

Firman Allah SWT: kVU 4 ,€rH- ,,(Jntuk mengujimu
tentang awyang diberikan-Nya kepadamu, " maksudnya adalah untuk
menguji kalial dengan apa yang dianugerahkan kepada kalian, berupa
keutaqaan dan rezeki, sehingga dapat diketatrui siapa di antara kalian
yang taat kepada-Nya terhadap segala larangan dan perintatr-Ny4 agar
diketahui srapa yang berbuat maksiat, siapa yang menegakkan
kebenaran, dan sl3pu yang lalai terhadap kebenaran.

rakrvit fiman Alrah: ,€, 3;il i3t3 yq 'ei l$ Ll
(Sesungguhnya Tuhanma amat cepat siksaan-Nya dan

sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha penyayang)

Abu Ja'far berkata: Allatr SWT menjelaskan kepada Nabi
SAW, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu Maha cepat
memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kemaksiatan dan

rr5t 16nu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1436) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad AI
Masir (31163).
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orang-orang yang menyelisihi perintah dan larangan-Nya, serta

kepada siapa yang diuji dengan diberikan keutamaan kemudian ia
berpaling dari-Nya, padahal Allah SWT telah memberi nikmat dan

kedudukan kepadanya di muka bumi, sebagaimana diberikan kepada

orang-orang sebelum kalian."

'# 3jA f;$ " Don sesungguhnya Dia Maha pengampun lagi
Maha Penyayang," bahwa maksudnya adalatr, sesungguhnya Allah
SWT akan menutupi dosa orang-orang yang diberi ujian berupa
kenikmatan, atau diuji dengan perintah dan larangan. Kemudian ia
menerimanya dan taat kepada-Nya, maka Allah SWT akan menutupi
kehinaannya pada saat dihisab. Allah SWT Maha Pengasih dengan

tidak memberi balasan atas perbuatannya yang telah lalu jika ia
bertobat dan kembali kepada-Nya sebelum datang waktu pertemuan

dengan-Nya.
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SURAHAIA'RAAF
Tafsir surah yang di dalamnya terdapat kisah

al o'raof (tempat tertinggi)

@;,'
' AJit laamJ miim dhaad.'

(Qr. Al A'raaf [7]: 1)

Takwil firman Allah:

Abu Ja'far berkata:
tentang ayat" rlSl.

@;ait (Alif taom miim shaad)

Para ahli takwil berbeda pendapat

Sebagian berpendapat, "Maknanya adalah ijt ,ilr Uf "41u
adalah Allah yang memutuskan."

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

14346. Su&an menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami dari Syuraik, dari Atha bin As-
Sa'ib, dari Abu Adh-Dhuha, dari Ibnu Abbas RA, tentang

Qrffi,au

flal-
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ayat, L;il.batrwa maknanya adalatr ,1ji nr rji leku adalatr

Allah yang memutuskan). I I 5e

14347. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Qasim bin

Salam menceritakan kepada kami, ia berkata: Ammar bin

Muhammad menceritakan kepada kami dari Atha bin As-

Sa'ib, dari Sa'id bin Jubair, tentang firman Allah SWT, ,lit,
batrwa maknanya adalah lPt ilr uf (Aku Allah yang

memutuskan).ll@

Sebagian lain berpendapat batrwa .-i:it merupakan inisial

nama Allah SWT, 'iAt pnt Mushou,wir).

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut ini:

14348. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, ia
berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan-kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Suddi, tentang finnan Allah, ,fit, ia berkata, "Itu
merupakan inisial'"riir (Al Mushawwir).-rr6r

Ada yang berpendapat bahwa.]itmerupakan satu dari nama-

nama Allah, yang dengannya Tuhan kita bersumpah.

t"'HR. Ibnu Abu Hatim dalan tafsimya (5t1437), Az-Ztjaj dalam Ma'ani Al
Qur'an Q/313>, Al Baihaqi dalam Al Asma' wa Ash-Shifut (167), dan Abu
Hayyan dalarnAl Bahr Al Muhith(s{9).

116o Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'ani Al Qur'an Ql7), Al Mawardi dalam An-
Nukat wa Al Uyun (21198'), Abu Hayyan dalam Al Bahr Al Muhith (5/8), dan
Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (31164).

116r Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511437), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Uytn (2/198), Ibnu Athiyah dalan Al Muharrar Al Wajiz (21372), dan Abu
Hayyan dalarn Al Bahr Al Muhith(518).
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Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut ini:

14349. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatr
bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu,awiyatr
menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhatr, dari Ibnu
Abbas RA, tentang firman Allah SWT, ,fit, bahwa itu
merupakan strmpatr yang disampaikan Allah, dan itu adalah

salah safu dari nama-nama-Nya.I162

Ada yang berpendapat batrwa .]Iit aaatatr salah satu dari
nama-nanra Al Qur'an.

Mereka yang brpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

14350. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsur menceritakan kepada kami dari

=Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman Allah SWT, ,fit,
batrwa itu merupakan salah satu fttma dari nama-nama Al
Qrr'an.tto'

14351. Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdtnazzaqmengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma,mar
mengabarkan kepada kami dari Qatadatr, perkataan yang

szlma.

Ada yang berpendapat bahwa .-i5t aadan potongan huruf-
huruf hijaiyut.t'*

1162 Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (511437)dan Al Mawardi daram An-Nukat wa
Al Uyun (2/198\.

It63 Abdurrazzaq dalam tafsimya Ql74) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya
(s/t437).

I 164 Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun ellgg).
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Ada pula yang berpendapat bahwa.!jt uaaan salah satu dari

hitungan jumlah-jumlah. I I 65

Sebagian lain berpendapat bahwa .-]it -"*pakan beberapa

huruf yang mengandwrg begitu banyak makna, yang dengannya Allatl

SWT memberi petunjuk kepada makhluk-Nya tentang maksud-

Nyu."u'

Sebagian lainnya berpendapat bahwa .!it merupakan huruf-

huruf iszzllah at a'zhom.rr67

Semuanya tetatr kami sebutkan disertai riwayatnya dan dasar

pernyataan dari setiap kelompok yang berselisih, juga pendapat yang

benar menurut kami tentang firman Allah SWT ini, dengan

berdasarkan riwayat-riwayat pendukung dan dalil-dalilnya pada

pembahasan yang lalu, hingga tidak perlu lagi diulang kembali di

sini.I168

ooo

6ri"i''Ar:ru; $uc&{r
5-r>H)

"lni adalah sebuahkitdb yorng diarrunlcml<.epadanu, mala
jangcrrlldh ada l<esetnpitan di dalarn dadanru larenany a,

supdy d l<flittu nwrteri peringatan dangan kitab iar (l<cpada

tt65 lbid.
tt6 Ibid efi99).
"u' Ibid. (2n99).

"6t Silakan lihat pembahasan awal suratr Al Baqarah, juz I.

lyjj



SnrchAl Hrafi

oranglrafir), dnn mmiadi pelajaranbagl orung.or(mg yang
bqiman."

(Qs. Al A'raaf l7l:2)

Talcwil fiman Altah: $yJi {!$ e"i adatah sebuah hitab
yang diturunhan kepadamu)

Abu Ja'far berkata: Maksud firman-Nya adalah, "Ini adalah

Al Qur'an, hai Muhammad, sebuah kitab yang Allah tunmkan kepada

engkau."

Lafazh 6 p"du posisi rafa'karcna takwilnya adalah t5
'qls.

Talrwit fiman A[ah: '4 UZ 44 A & <i, (Mako
janganlah ada kesempitan di dalam dadamu karenanya)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman kepada Nabi-Nya,

Muhammad SAW, "Maka janganlah engkau meftrsa sesak dada, hai

Muhammad, karena memberi peringatan kepada orang-orang yang

engkau diutus untuk memberi peringatan kepada mereka dan

menyampaikannya kepada oftrng-orang yang engkau diperintahkan

untuk menyampaikannya. Jangan pula engkau ragu bahwa Al Qur'an
itu dari sisi-Ku. Bersabarlah untuk menjalankan perintah Allatr dan

taatlah kepada-Nya dalam mengemban tugas kenabian yang

dibebankan kepada engkau, seperti kesabaran para ulum 'azmi, sebab

sesungguhnya Allah bersama engkau."

Dalam perkataan orang Arab, lafaz/r- 4.fr artinya afidt. Kami
telatr menjelaskan makna ini lengkap dengan riwayat-riwayat
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pendukung dan dalil-dalilnya dalam penjelasan firman Allah SWT,
q" 6b (Qs. Al An'aam [6]: 125), sehingga tidak perlu diulang di

sini.l l6e

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalatr:

14352. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadakrf ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bryal&u menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas RA, tentang firman

Allah swT, '461$4 A &$'*mt- jangantah ada

kcsempitan di dalan dadamu koenoqn," ia berkata,

"Janganlah kamu ragu-ragu terhadapnya-l 170

14353. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada karni, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujahid, tentang firman Allah SWT, 63 4i1A &S
'r$ "tvtako jangantah ada kcsempitot di datam dadamu

kar enaryru," ia berkata, * Syak(keraguan).-l t7l

14354. Al Mutsanna menceritakan kepadakq ia berkata: Abu
Hudzaifah menceritakan kepada karni, ia berkata: Syibl
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, dengan redaksi yang semisal.

"o' Silakan lihat tafsir suratr Al Maa'idah ayat6.
"'o Itnu Abu Hatim dalam tafsimya (5/1438), Al Mayardi dalam An-Nukat wa Al
_ UWn Q/199), dan Ibnu Al Jauzi dalemZad Al Masb (31165).

tt7t Mujatrid dalam tafsirnya (l23l),Ibnu Abu Hatim rl-rem tafsirnya (5fi438),
Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Mo'oti Al Qur'u Qn\ hn Al Mawardi dalam
An-Nukat wa Al UW Qll99). Abu Hayyan mcngmggap inilatr makna yang
terkuat dalamAl Bahr Al Muhith(Slt).
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14355. Ibnu Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Tsur menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ma'mar menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang

firman Allah swT, ii ?3 $E A & i, "Mot
janganlah ada kcsempitan di dalam dadamu lcorenanya,"

maksudnya adalah ragu-ragu terhadapnya. I I72

14356. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada karni, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Qatadatr, seperti tadi.

14357. Muhammad bin Husain menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ahmad bin Al Mufadhdhal berkata: Asbath menceritakan

kepada kami dari As-Suddi, tentang firman Allah SWT, il
'4 U4 $4 4 & "Maka ianganlah ado kesempitan di
dalam dadamu karenanya," dia berkata, "Lafa^ 6pt artinya

.-. adalah 313 (ragu)."1173

14358. Harits menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Aziz
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Sa'ad Al Madani

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar

Mujatrid berkata tentang firman Allah SWT, A ;* <i

'4 U4 $4 "Maka janganlah ada kesempitan di dalam

dadamu karenanya," ia berkata, "Ragu-ragu terhadap Al

Qur'an."ltz+

rrz Abdurrazzaq dalam tafsirnya QIT$.tm Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1438) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Uytn(21199).

tpa Kami tidak menemukan atsar dengan konteks dan sanad seperti ini dalam
sumber-sumber rujukan kami, dan kami juga tidak menemukannya dalam tafsir
Mujahid. Namtm Ibnu Katsir menyebutkannya dalam tafsirnya(61257).
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Abu Ja'far berlrtt Takuril dari para ahli takwil yang telatr

kami sebutkan ini, sama sepcili makna yang telatr kami katakan untuk

lafazh t*r, sebab keragu*aguan terhadap Al Qur'an tidak akan

muncul kecuati karcoa ada yang rasa sempit dalam dada dan

kurangnya wawasan tcfiadry apa yang ingin disasar, padahal

sasarannya menrpakan sufir 5rang benar. Sedangkan kami memiliki

ungkapan tentangnya dcngp makna 4lllt karena makna inilatr yang

lebih dominan dari bebcrqo makra dalam batrasa Arab, sebagaimana

kami jelaskan sebehmya

o{tc

Taknil firmen AlhL: <tr>A AF';S q '-rA $apaya
kamu memberi Nnrytu, hryan hitab itu [kepoda orang kafwJ,

dan menjadi pelajotu hgiuang-orang yong beriman)

Abu Ja'far bcrtetr: Maksudnya adalah, *Ini adalatr kitab

yang Kami turunkan kepada errgkau, hai Muhammad, supaya engkau

memberi peringatan dengen kitab ini kepada orang yang Aku

perintatrkan kepada engkall uffirk diperingatkan."

5r4A {;'rt 'Ibr meniadi pelaiaran bagi orang yang

beriman," menrpakan ungkryan yang dikebelakangkan, namun

maknanya dikedepankm- Irflaknanya adalah, "Ini adalatr kitab yang

diturunkan kepada e"rgktu supaya engkau memberi peringatan

dengannya dan menjadi pelajaran bagi orang-orang beriman, maka

janganlah ada keseinpitan di dalam dadamu karenanya."

Apabila mnknen ra sepcrti itu, maka posisi firman-Nya, ift't
"Dan menjadi pelaiouri rd'lah nashab, yang berarti makna firman

tersebut yaitq "Kamitunmkmkepada engkau kitab ini supaya engkau
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memberi peringatan dengannya dan memberi pelajaran dengannya

kepada orang-orang beriman."

Seandainya ada yang mengatakan batrwa maknanya adalah,

"Ini merupakan kitab yang diturunkan kepadamu, maka janganlatr ada

kesempitan di dalam dadamu karenanya untuk memberi peringatan

dengannya dan memberi pelajaran dengannya kepada orang-orang

beriman," maka ini merupakan perkataan yang dapat dibenarkan.

Apabila makna firman Allah tersebut diartikan seperti ini,
maka i'rab fnmaryNya, AFii "Dan menjadi pelajaran," ada dua:

Pertama, nashab dengan mengembalikan pada posisi 4'rA
"Supaya lamu memberi peringatan dengan kitab itu."

Kedua, rafa' sebagai athaf kepada {€ Sekan-akan

difirmankan , <r-w$ US;atAALJIJ g;r!,Atif taam mim shaad.

Ini adalah sebuah Kitab yang diturunkan kepadamu dan pelajaran bagi

oran$-orang beriman." I I 75

ooo

u, iqj"nj +; uW {; *; ; frt Jju Wi
'";3'n

.Ikutilah apa ydr.g diturulri<mlrcpadonw dmi Tuhcmnru
dm j angarJlah l<anru mengil<uti p emimpin. p emimpin s elain.

Nyc. Amat sedikitlah l<snru mengambil pelajaran
(dmipadmryc)." (Qs. Al A'raaf [7]: 3)

tt75 Ma'ani Al Qur'ankarya Al Fana' (l/371).
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Talrwit firman Allah: uW{;'K;o;
6;3'n Y i,$ 7q.f +i- (r**itor, opo

&r $uw
yang diturunkan

*amu mengikuti

hamu mengambil
lcepadamu dari Tuhanmu dan ianganlah
pemimpk-pemimpin selain-Nyo. Amat sedihitlah

pe laj ar an I darip odany aJ)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman kepada Nabi-Nya"

Muhammad SAW, "Katakanlalr, hai Muhammad, kepada orang-orang

musyrik dari kaummu yang menyembatr berhala dan patung, 'Ikutilah,

bai manusiq apa yang datang kepadamu dari sisi Tuhan kalian dengan

bukti-bukti kebenaran dan petrmjuk, serta lakukanlatr apa yang

diperintahkan oleh Tuhan kalian kepada kalian. W {5 "Don

janganlah kamu mengihtti", sedikit pun, "*i U "selain-Nya".

Maksudnya adalah sedikit prm selain yang telatr diturmkan oleh

Tuhan kalian kepada kalian'."

Dia berfirman, "Janganlatr kalian mengikuti perintah

pemimpin-pemimpin kalian yang memerintahkan kalian untuk

menyekutukan Allah dan menyerrbatr berhala" sebab mereka hanya

akan menyesatkan kalian dao tidak akan membawa kalian kepada

petunjuk."

Jika ada yang berkata, "Bagaimana bisa kamu katakan batrwa

makna firman itu adalah, tdt ,I'K-atakanlatr, ikutilah', padatral tidak

ada dalam firman itu penyebutan Jill 'perkataan'?"

Jawabannya adalatr: Sekalipun tidak disebutkan secara jelas,

namun dalam firman itu ada pehmjuk atas JJEJI "perkataan", yaitu

firman-Nya" 4"*'.rLF 44 A &4i"Mot-ionganlah ada

kcsempitan di dalam dadamu karenanya, supcrya kamu memberi

peringatan dengan kitab itu (keWda orang fufir). " Firman Allah,

q 
"* 

"Supaya kamu memberi peringatan dengan kitab itu,'

-
7
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mengandung perintah untuk memberi peringatan, dan dalam perintah
memberi peringatan terdapat perintah berkata, sebab memberi
peringatan menggunakan media perkataan. Seakan-akan makna
firman tersebut adalah, "Peringatkan kaum itu dan katakan kepada
mereka, 'Ikutilatr apa yang diturunkan kepada kalian dari Tuhan
kalian'."

seandainya dikatakan bahwa maknanya adalah, "Agar kamu
memberi peringatan dengannya dan mengajarkannya kepada orang-
orang beriman, lalu kamu katakan kepada mereka, ,Ikutilah apa yang
diturunkan kepada kalian', maka itu tidaklah keliru.,'

Sebagian ahli batrasa Arab berkata, ,'Firman-Ny4 
W(

'Ihttilah', ditujukan kepada Rasulullatr sAw. Maknanya yaitu, .Ini

merupakan kitab yang diturunkan kepadamu, maka janganlah ada
kesempitan di dalam dadamu karenanya. Ikutilah apa yang diturunkan
kepadamu dari Tuhanmu'."

Diriwayatkan batrwa ini merupakan padanan firman Allatl

f*, !i.U'"rl1$.,l-.4i Hry SSQi fu_ uHai Nabi, apabita
lramu menceraikan istri-istrimu mako hendaklah lcamu ceraikan
merela pada waldu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang
wajar)." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: l) Sebab, Dia memulai dengan firman
yang ditujukan kepada Rasulullah sAw, kemudian Dia menjadikan
kata kerja untuk jarnak, karena perintatr Allah swr untuk Nabi-Nya
merupakan perintatr dari-Nya untuk seluruh umat beliau.

Sebagaimana dikatakan kepada seseorang yang pembicaraan
tersebut hanya ditujukan kepadanya, namun maksudnya adalah dia
dan orang-orang yang bersamanya, keluarganya, atau warga
kabilahnya, "Tidakkah kalian takut kepada Allah? Tidakkah kalian
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malu terhadap Allah?" Serta redaksi kalimat yang serupa dengan hal

tersebut. I 176

Walaupun ini pendapat yang benar, namun

pendapat yang telah kami pilih lebih cocok dengan makna firman

tersebut, berdasarkan petrmjuk lahir yang telatr kami paparkan.

Firman Allah SwT, 6;3'S V, *S "Amat sedikitloh kamu

mengambil pelajour (doipadanya), " maksudnya adalah, "Amat
sedikit kalian mengambil naeihd dan mengambil i'tibar,hingga kalian
pun menolak kebeiraran."

{tcc

@ <,J13-i 31q.v"U6iqAi3fr {.3 n8
"B etap a bony alr.rrry a rcgefi y arJg tetah Kami bhusat<ilrr,

mal<a datundlah siltsodr! I<orni (menimpa Wfunu\ryd ili
wakflu mselrabtailo ili malafi.hari, dtatt di waku nrr:el,a

beri:;tfuM ili tengah hori."

(Qs. Al A'raaf 171: 4)

rarrwir nman Alteh: -i 1g;.gU61i3qsJfr {-3 n8,
@ 6hE (Baapa banya*nya negeri yang telah Kami binasakan,

maka datanglah sihsoon tror,i [menimpa penduduhJnya di wahtu

mereka berada di nolan hari, dau di waktu mereka beristirahat di
tengah hari)

tr76 Lihat contoh perlrataan s€e€rti ini dalam Ma'ani Al Qur'an (ll37l).
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Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman kepada Nabi-Nya,

Muhammad SAW, "Peringatkan orang-orang yang menyembah selain

Aku dan orang-orang yang menyamakan tuhan-tuhan dan berhala-

berhala dengan-Ku, mengenai datangnya murka-Ku. Bila Aku
timpakan kepada mereka siksaan-Ku, maka Aku pasti membinasakan

mereka sebagaimana Aku membinasakan umat-umat yang meniti
jalan seperti mereka sebelum mereka. Kebanyakan penduduk negeri

sebelum mereka yang telah Ku-binasakan adalatr mereka yang

berrraksiat terhadap-Ku, mendustakan para rasul-Ku, dan menyembah

selain Aku."

Firman Auah swr, <rJ:S 'j 'J q.V.U 6,i6 ,,Matrn

datanglah siksaan Kami (menimpa penduduk)nya di waldu mereka

berada di malam hari, atau di waWu mereka beristirahat di tengah

hari," maksudnya adalah, "Maka datanglah kepada mereka siksaan

dan adzab Kami pada waktu malam sebelum mereka sampai pada

wa*nfpagi atau datang kepada mereka pada waktu siang, yakni saat

tidur siang."

Ada yang mengatakan bahwa digunakannyalafazh $"b"topo
banyalorya" karena maksud firman itu adalah menggambarkan

banyaknya adzab dan siksaan yang menimpa umat-umat terdatrulu

lantaran pendustaan mereka terhadap para rasul-Nya dan sikap

membangkang mereka terhadap-Nya. Begitulah yang dilakukan oleh

orang Arab apabila ingin memberitahukan jumlah yang banyak.

Al Farazdaq berkata dalam bait syairnya,

q?'dL* "sia"i ilc ) ;-; t;-U t"€
"Berapa banyakbibimu (dari pihak ayah), hai Jarir.

dan bibimu (dari pihak ibu),
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yang persendiannya telah benglwk, yang memerahftan susu untaht

untukktt? "rr77

Jika ada yang berkata, "sesungguhnya Allah SWT hanya

memberitatrukan bahwa Dia telah membinasakan negeri-negeri, lantas

mana dalil yang menturjukkan bahwa maksud pembinasaan-Nya atas

negeri-negeri itu adalatr pembinasaan-Nya atas penduduk negeri-

negeri tersebut?'

Jawabannya adalatr: Negeri tidak dinamakan negeri dan

kampung tidak dinamakan kampung kecgali di dalamnya ada rumah-

rumah dan penghuninya. Oleh karena itrr, pembinasaan terhadap

negeri sama dengan pembinasaan terhadap orang-orang yang tinggal

di dalamnya.

Sebagian atrli batrasa Arab juga at batrwa ungftapan

ini memang keluar dari kebiasaan penyampaian berita tentang suatu

negeri, namun maksudnya adalatr penduduk negeri tersebut.

Abu Jarfar berkata: Apa yang telah kami katakan tentang hal

ini tebih benar, karena sesuai dengan dratrir redaksi Al Qur'an.

Jika ada yang berkata, "Bagaimana dikatakan, {-3 n {t
<rJ{3 'J i q.V'U61;" qfui\ 'Betapa banvatorya negeri vang

rrTz g"i1 syair ini terdapat dalam kumpulan Syair Al Farazlae (l/361) dari

kumpuian syairnya yang mencela Jarir, dengan judul 'lbu kcncing di antoa
hinir befinL aai ninarianlan ". Konteksnya dalam kumpulan syair itu adalah:

'*'''i8 t;"uiJit"'S
,,Berapa barryak bibimu (dui pihak ibu), hoi Juir, dan bibi (dari pihak 6yah)."

Silak; hhar Ad-Diwan (hal. 361) dan Mughni Al-Labib 'an Kutub Al A'uib,
cet. Darussalam (ild. l,hal.426).
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telah tr(oni binasakan, maka datanglah siksaan Kami (menimpa

pefifitk)rya di waldu mereka berada di malam hari, otau di wahu
nurelra beristirahat di tengah hari'? Bukankah binasanya suatu negeri

ifir lmttran datangnnya siksaan, adzab, dan murka-Nya? Bagaimana

Sisa rlikarqkan,\il;t qgJfr ,yang telah Komi binasalcan, maka

fuorglah siksaan Kami (menimpa penduduk)nya', jik,a kedatangan

sikaan Allah atas penduduk negeri itu setelah binasanya? Lantas apa

gum:fa dar^ngnya siksaan atas suattr kaum yang telatr binasa dan

tidak dryat merasakan apa yang ditimpakan kepada mereka serta

rumah-rumah mereka?"

Jawabannya: Sesungguhnya ada dua takwil untuk hal ini.
IGelm)ria sluhih dan jelas. Salah satu takwil itu addah, "Betapa
bmyak penduduk negeri yang telah Karni binasakan dengan

penghinaan Kami terhadap mereka lantaran enggan mengikuti
penjelasan-penjelasan dan petunjuk yang telah Kami turunkan kepada

mereke Bahkan mereka justru mengikuti perintah pemimpin-
pemiryin mereka yang menyimpang dari taat kepada Tuhan mereka.

L*C5;3' Maka datanglah siksaan Kami (menimpa penduduk)nya,,

kctika peNdrduk negeri itu melalekan hal tersebut, 5FS -i t q
'Di wahu mereka berada di malam hari, atau di walcu mereka

furis{walut di tengah hari'." Artinya, pembinasaan Allah terhadap

mer*a addah celaan-Nya terhadap mereka lantaran tidak mau taat

kepadaNya, dan kedatangan siksaan Allah kepada mereka merupakan

balasm kemaksiatan mereka terhadap Tuhan mereka.

Tatxdl lainnya adalah, "Pembinasaan adalah siksaan itu
sendiri." Oleh karena itu, dalam penyebutan pembinasaan terdapat

petmjuk dat ngnya siksaan, dan dalam penyebutan datangnya siksaan

t€mdryd petunjuk adanya pembinasaan.
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Jika talonitnya de,mikian, maka sama saja memulainya dengan

pembinasaan kemudian dr-'uluf-yan atasnya siksaan, atau memulai

dengan siksaan ke,mudian &-'alwf-kan atasnya pembinasaan, seperti

kebiasaan ungkapan dalam bahasa Arab. Orang Arab berkata, Vti:
'r{;6 "Kamu mengunjrmgikq maka kamu memuliakanku.' Itu

karena kunjungan ifu sendiri adalah pemulia"n. Jadi, sama saja, bagi

mereka, mendahulukan krmjrmgnn dan mengaktrirkan pemuliaan, atau

mendahulukan pemuliaan dm mengakhirkan ktrnjungan. Dia berkata,

|f;i eil "I(amu me,mgliakmku, maka kamu mengunjungiku.'

Namun ada sebagim ahli batrasa Arab yang menyatakan

batrwa dalam 'ngketrnn inr ada yang dihilangkan. Jika tidak demikian

maka ungkapan ini tidak bcnil- Maha sebenarnya kalimat tersebut

adalah, "Betapa bmyak peo&ftk negeri yang telah Kami binasakan.

Kedatangan siksam l(mi kepada mereka adalatr sebelum

Perkataan ini tidak me,miliki dalil yang membenarkannya, baik

dari zhahfu ayat Al Qur'an marplrn dari riwayat yang wajib diterima.

Apabila suatu pe*ataan tidak memiliki dalil yang membenarkannya

dari sisi manapun yang wajib diterima, maka perkataan itu jelas tidak

benar.

Ada juga ahli bahasa Arab yang mengatakan batrwa makna J
pada ayat, 13"\ l(ortl "Maka dotanglah siksaan Kami (menimpa

p enduduk)rUo," br,rmatlrz wawu (dan).

Ia berkata dalam menakrnrilkan firman ini, ..Betapa banyak

penduduk negeri yang telah IGmi binasakan, dan telatr datang

tta Lihat Ma'oni Al Qu'orhr5ra Al Fana' (l/371). Ini merupakan salah satu dari
dua malara yog discbutln r olch Al Farra' untuk ayat ini.
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kepadanya siksaan Kami (menimpa penduduk)nya saat mereka berada

pada waktu malam."llTe Perkataan ini tidak benar, sebab menurut

batrasa Arab, hukum fa' dalam sebuatr perkataan tidak sama seperti

hukum waw. Jadi, mengartikannya dengan makna yang dominan,
menunrt orang Arab, selama ada jalannya, akan lebih baik daripada

mengartikannya dengan makna lain.

Jika ada yang berkata, "Bagaimana dikatakan, iqZ"U6,ilii
5J{111 'Uofo datonglah siksaan Kami (menimpa penduduk)nya di
wabu mereka berada di malam hari, atau di waldu mereka

beristirahat di tengah hori', padahal sudatr diketahui bahwa makna

yang dominan d*i ji dalam sebuatr perkataan adalah adanya keragu-

raguan. Sementara itu, tidak mungkin ada keragu-raguan dalam berita
Allah SWT?"

Jawabannya adalah: Sesungguhnya takwil yang benar tidak
seperti yang Anda katakan. Makna yang benar adalatr, "Betapa banyak

penduduk negeri yang telatr Kami binasakan. Siksaan Kami datang

kepada sebagian mereka pada malam hari, dan kepada sebagian

lainnya pada siang hari, saat mereka sedang istirahat."

Selain itu, seandainya pada !1 aitetatctcan huruf woyyu (dan),

niscaya ungkapan itu sama seperti ungkapan yang mustatril, dan

makrra yang langsung muncul adalah, "sesungguhnya penduduk

negeri yang dibinasakan Allah sikaan-Nya datang pada waktu malam

dan pada waktu istirahat siang." Artinya Dia telatr membinasakan

orang yang telah binasa dan memusnahkan orang yang telatr musnah.

Oleh karena itu, ungkapan yang paling tepat adalah ungkapan yang

ItTe I ihat Ma'ani Al Qur'an karya Al Farra (11372). Sayangnya" dia menyebutkan
pendapat ini tanpa dalil, baik dari bahasa, syair, maupun yang seumpalnanya.
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telah termaktub dalam Al Qur'an, sebab tidak terpisatr penduduk

negeri yang datang kepadanya siksaan pada waktu malam dari

penduduk negeri yang datang kepadanya siksaan pada waktu istirahat

siang. Seandainya dipisahkan, maka Dia tidak mengabarkan

tentangnya kecuali dengan hrtnrf, wav,u.

Ada yang mengatakan bahwa V.Y 6iA "Maka datanglah

silrsaan Kami (menimpa penduduk)nya," merupakan berita tentang

negeri yang siksaannya telah datang kepadanya. Redaksi ini

diungkapkan berdasarkan apa yang tertera pada awal ayat. Seandainya

dikatakan, rit;. *U. '# *Maka datanglatr siksaan Kami menimpa

mereka di waktu mereka berada di malam hari," maka ungkapan ini

juga benar dan fasih, karena mengembalikan ungkapan kepada

maknany4llto sebab siksaan yang ada ditujtrkan kepada penduduk

negeri, bukan kepada bangrrnannya, sekalipun bangunan dan tempat

tinggal di dalam negeri itu juga turut hancur karena siksaan -yang
datang atas para penghuninya.

Allah SWT sendiri mengembalikan firman-Nya, 5Jf3 -i 'J

"Atau di waldu mereka beristirahat di tengah hari," kepada para

penduduk negeri itu sendiri, bukan kepada tempat tinggal yang ada di

negeri tersebut. Telatr kami sebutkan bahwa yang sebenarnya

mendapatkan siksaan itu adalah penduduk negeri, sekalipun binasanya

mereka sama dengan binasa dan hancumya tempat tinggal mereka.

rrto Lthat Ma'ani Al Qttr'm karya Al Farra (11372). Dalam buku ini Al Farra

berkata, "oan oia tidak berfirman, Ei g;\ tiiE| ([<Ii. Seandainya

difirmankan seeerti itu maka itu juga benar."
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Seandainya dikatakan,"iliti e \l,maka ini juga benar, sebab

para pendengar telah memahami maksud firman ini.llsl

Jika ada yang berkata, "Bukankah firman-Ny", <,r{S 'i 'J

'Atau di waldu mereka beristirahat di tengah hari,'merupakan berita

tentang waktu siang yang padanya datang siksaan Allah kepada

mereka?"

Jawabannya adalatr: Ya, benar.

Jika ia berkata" "Bukankah waktu-waktu seperti ini dalam

balrasa Arab diungkapkan dengan huruf wctwu yang menrurjukkan

waktu itu sendiri?"

Jawabannya adalatr: Walaupun hd itu memang benar, namun

terkadang orang Arab membuangrya dalam ungkapan seperti ini,
karena susatr dalam pengucapan lantaran terkumpulnya dua huruf
'athaf,karena menurut mereka j1 termasuk huruf-huruf athaf. Begitu

juga huruf wawu.

Oleh karena itq mereka berkata, ?ti $l il rfu 14{ "Ku*.,
menemuiku saat aku sedang tergesa-gesa atau sedang mengadakan

perjalanan." Maknanyal6 $l't jl (atau dan aku sedang mengadakan

perjalanan)

Mereka membuang huruf wawu, padahal mereka

membutuhkannya dalam perkataan tersebut.

o{to

rrtr Lihat Ma'ani Al Qur'an. Dalam kitab ini termaktub, "Dan Dia tidak berfirman,
i!6." Seandainya difimankan seperti itu, maka itu juga benar.
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',t+-L 6 S;:36, 6 S y-t-,U i-,v- iL#;, ia3

"Mal<a dnak adalahl,cluhan mrr:el<o ili walctu datang
lnpodo nsela silsoan Kanl'i", kr,e.lrrli mangatal<an,

'SesrnggulnyaKarniadalohorcmg-or(mgyorJgzhalim'.'
(Qs. Al A'raaf [7]: 5)

Talrwil firman Allah: B6 o1 $yf* ri&'+f$' 'oA3

@ a4.G 4I $ (Maha fiilak adalah keluhan mereka di waktu

datang kepada mereka siksaan Kami, kecaali mengatakan,

"Sesungguhnya Kart adalah orang4rrang yang zlalim-")

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman, "Tidak ada

senran penduduk negeri yang Kami binasakan, ketika datangtepada

mereka siksaan dan adzab Kami pada waktu malam atau pada waktu

istiratrat siang kecuali pengakuan mereka atas diri mereka sendiri

bahwa mereka telatr berbuat buruk terhadap diri mereka, telah berbuat

dosa terhadap Tuhan merek4 dan telatr menyalatri perintah serta

larangan-Nya."

Maksud firman Allah SWT, ;{;t"Keluhan mereka," di sini

adalah ViOi "Seruan mereka." Dalam batrasa Arab, latazh cs3b:tli

memiliki dua arti, yaitu seruan dan pengklaiman hak. Contoh lafaztl

,spblli yang bermakna seruan adalah firman Allah, 3d, ib 6
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'{;i' "Mala tetaplah demikian kcluhan mereka." (Qs. Al Anbiyaa'

[21]: 15) Contoh lain adalatr syair,rls2

o'r41 AIY ,1 ),?i \Fel ,rg*t *lUy olt

"Jika lukiht terosa tidak dapat bergerak,

aht mengharapkanmu mendoakan sembuh kepadaht

Sebab dengan doamu dari kclumpuhan akan membuatht tidak

terbebani. "t lsi

Kami telah menjelaskan sebelumnya, bahwa lafazh )tlr a*
iL,U{rartinya adalah ellaji, lengkap dengan riwayat-riwayat pendukung

yang menunjukkan kebenarannya. Oleh karena itu, tidak perlu

disebutkan lagi di sini.

Pul* ayat ini terdapat dalil yang sangat jelas tentang

kebenaran riwayat dari Rasulullatr SAW, beliau bersabd4 ?i'e r;

d-U U\9- ,F "TidaHah binasa suatu kaum hingga mereka

mingahti dosa terhadap diri mereka sendiri."It81

Sebagian ahli takwil menakwilkan ayat tersebut sebagai

berikut:

14359. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Abu Sinan, dari Abdul Malik

bin Maisarah Az-7,arad, ia berkata: Abdullah bin Mas'ud RA

berkata, "Rasulullah SAW bersabda, U tslt*i-,F ii,',ila ';

rr82 Katsir bin Abdunatrman bin Al Aswad bin Malih Al Khaza'i (hhat TaiamahJi
Wafayat Al Alan 4lll3)
Lihat Bait dalam Kumpulan Syair Katsir Azzah pada bab: Az-Ziyaadaat

QD4s).
Lihat tafsir surah Al Baqaratr ayat 177.

I tE3

l lt4
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e*f 'TidaHah binasa suatu kaum hingga merela

mengahti dosa mereka terhadap diri mereka sendiri'."

Abu Sinan berkata "Aku pernah bertanya kepada Abdul

Malik, 'Bagaimana bisa demikian?' Ia lalu membacakan firman Allah

swr, 
"#.L 

4IGy66,i {t -gY, ii(!L$;, irAS "Maka

tidak adalah keluhan mereka di wahu datang kcpada mereka siksaan

Kami, kecuali mengatakan, 'Sesungguhnya Kami adalah orang-orang

yang zhali^t.nItE5

Jika ada yang berkata: Bagaimana bisa dikatakan i,t( 6
'#(3$rJ66-{p,\ie'+u;'Makatidakadatahtrctuhan
merelra di wabu datong kcpada mereka siksaan Kami, kccuali

mengatalran, 'Sesungguhnya Kami adalah orang-orang yang

zhalim'? " Selain itu, bagaimana mereka dapat mengeluh seperti ittl
padatral siksaan Allah telah datang untuk membinasakan mereka?

Apakalr mereka mengatakan itu sebelum kebinasaan? ' 
"

Jika mereka mengatakannya sebelum kebinasaan, berarti

mereka mengatakannya sebelum datang siksaan, sementara Allah

memberitatrukan tentang mereka, batrwa mereka mengatakannya

ketika siksaan datang kepada mereka, bukan sebelum datang siksaan.

Atau, mereka mengatakannya setelah datang siksaan kepada mereka.

Artinya dalam keadaan mereka telatr binasa. Bagaimana bisa

dikatakan seperti ini, sementara mereka menyaksikan sendiri siksaan

Allah dan kebenaran janji para rasul; berupa murka Allah?

rrt5 Hadits ini disebutkan oleh Ahmad dalam musnadnya (4D60), Abu Daud dalam
Al Malatrim (4347) dengan konteks, *Tidak akan binasa manusia hingga
mereka mengakui dosa mereka terhadap diri mereka sendiri." Tidak ada dalart
kedua kitab ini penyebutan nama sahabat.
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Jawabannya adalah: Tidak semua umat binasa dalam waktu
sekejab, tanpa ada tempo antara awal dan akhir. Justru di antara

mereka ada yang tenggelam karena topan. Namun, antara awal
kemunculan sebab, yang dengannya mereka yakin akan binasa,

dengan akhir, yang semua orang menjadi binasa, ada jangka waktu
yang sangatjelas bagi setiap orang yang berakal.

Di antara mereka juga ada yang diberi kehidupan selama tiga
hari setelatr nampak jelas oleh mata kepala mereka tanda-tanda

kebinasaan, seperti kaum Shalih dan yang sama dengan mereka.

Ketika mereka melihat dengan jelas awal-awal siksaan Allah
yang telah dijanjikan para rasul, dan mereka yakin dengan turunnya

murka serat adzab Allah, mereka pun berseru, '4)9 K $ iif-j_
"Aduhai celalco kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang
zhalim." (Qs. Al Anbiyaa' [21]: 14) Allah SWT berfirnan, ,!f- ;lL
'#1.j.iij-"Maka iman meretu tiada berguna bagi mereka." (Qs.

Ghaaflr [a0]: 85) karena janji Allatr dan murka-Nya telah datang di
hadapan mereka.

Allah SWT memperingatkan orang-orang yang kepada mereka

Dia mengutus Nabi SAV/ tentang datangnya siksaan dan adzab-Nya

lantaran kekufuran mereka terhadap-Nya dan pendustaan mereka

terhadap Rasul-Nya, seperti yang telatr menimpa umat-umat sebelum

mereka ketika mereka membangkang para rasul serta mengikuti
perintatr setiap orang yang sombong dan keras kepala.l186

ooo

1186 16no Abu Hatim dalam tafsirnya (5tl43S-1439).
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" Malra ses?rngguhny a Kanli, a\<frrr zn.efiatr.y di urnot - umxtt

yar.g tclah iliuttts tcrsl,,/01-r&tull<epada mereka, ilan
se$rngguhrry a Karrli- al<orl rnenany ai ( pda) rusttl - r as:.tl

(Kani)."

(Qr. Al A'raaf [7]: 6)

rarrwil firman Atlah: (l;iJ; 4l l*j OSt 'IJGIS

@'*g (Maka sesungguhnya Kami ahan tnenanyai umat-umat

yang telah diutus rasul-rasul kepada mereha dan sesungguhnya

Kami akan menanyai fpubJ rasal-rasul [Kami).

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berftrlnan, "Kami pasti

menanyakan kepada umat-umat yang kepada mereka Aku utus para

rasul-Ku, 'Apa yang mereka amalkan dari perintah dan larangan yang

dibawa oleh para rasul-Ku? Apakah mereka telatr mengamalkan apa

yang telatr Ku-perintahkan kepada mereka? Apakah mereka telatr

meninggalkan apa yang telatr Ku-larang? Apakah mereka menaati

perintah-Ku, atau justru bermaksiat terhadap-Ku, yang artinya mereka

telah menyalahi perintah-Ku' ?"

Firman Allah, #fi (1;fr5 "Dan sesungguhnya Kami

alran menanyai (pula) rasul-rasul (Kami)," ia berkata, "Kami pasti

akan menanyakan kepadaparu rasul yang Kuutus kepada umat-umat,

'Apakatr kalian telatr menyampaikan risalatr-risalah-Ku kepada

mereka dan menunaikan apa yang Ku-perintatrkan kepada mereka

@,bis 4;3; 4y Uj o$'is:ri
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untuk menunaikanny4 atau justru lalai dan tidak menyampaikannya
kepada mereka?"

Seperti inilah para atrli takwil menakwilkan ayat ini.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

14360. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah
bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu,awiyatr
bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah,

dari Ibnu Abbas RA, tentang firman Allah SWT, '"tftAi1

'#Fi €Je:fr5 4t J"il O$,,Mara sesungguhnya

Kami akan menanyai umat-umat yang telah diutus rasul-
rasul kepada mereka dan sesungguhnya Kami akan

menanyai (pula) rasul-rasul (Kami)," ia berkata, "Allatl
bertanya kepada manusia tentang jawaban mereka terhadap

. 
. para rasul, dan bertanya kepada para rasul tentang

penyampaian mereka. " 
I I 87

14361. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas RA, tentang firman
A[ah swr, Wfi 6i;fr; 4t J*j O-f\ '|ftIii
qP ... "Maka sesungguhnya Kami alcan menanyai umat-

umat yang telah diutus rasul-rasul kcpada merelca dan

sesungguhnya Kami akan menanyai (pula) rasul-rasul
(Kami)..jauh (dari mereka)," ia berkata" "Kitab akan

I rt7 Ibnu Abu Hatim dalam tafsimy a (5/1439).
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diletakkan pada Hari Kiamat, lalu dia akan mengatakan apa

yang telatr mereka t4ffi*.rrll88

14362. Muhammad bin Husain menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia

berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

tentang firman Allah SwT, 4t lrj O,$ lftA{r
#fi €X;3;"Maka sesungguhnya Kami akan menanyai

umat-umat yang telah diutus rasul-rasul kepada mereka dan

sesungguhnya Komi akan menanyai (pula) rasul-rasul

(Ifumi)," ia berkata, "Maksudnya adalah, 'Kami pasti akan

menanyakan kepada umat-umat aPa yang telah mereka

tatcukan terhadap apa yang dibawa oleh para rasul, dan Kami

akan tanyakan kepada para rasul, apakatr mereka telah

menyampaikan apa yang dengannya mereka diutus?"ll8e

14363. Al Harits menceritakan kepadakrl ia berkata: Ab&rl Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Sa'ad Al Madani

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mujahid berkata,

tentang firman Allah swr, 4tUj O$'lJGl{r "Maka

sesungguhnya lfumi akan menanyai umat-umat yang telah

diutus rasul-rasul kepada merel(a," batlwa maksudnya

adalatr umat-unat, dan akan Kami tanyakan kepada orang-

orang yang Karni utus mereka kepada umat-umat itu tentang

amanah yang dibebankan kepada mereka, apakah mereka

telah menyampaikannya?:r I leo

rrtt Ibnu Abu Hatim dalam aftirnya (5ll44}\.
Itte Ibnu Al Jauzi ddam 7ad Al Masir (31169) dan Abu Hayyan dalarn Al Balv Al

Muhilh (5/13).
Its Kami tidak menemukan riwayat dengan konteks seperti ini dalam sumber-

sumber rujukan kami.

€l
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"Mal<a se$rnguhny d al@n Karni l<aborl<trr lnpado msela
(op*opa yorJg trzlah merela p*bnt), sedmrg (Kan t)

ntmgetahui (keada*rJ rnqel<n), dmKanri seHi.lcali fidak
iauh (ddri ntoel<a)."

(Qs. Al A'raaf l?1,71

Tarrwil finman A[ah: @ 4;,6 Kyi"*,*'lrrfS
(Maka sesungguhnya akan Kart kabarkan hepada mereha [apa-apa
yang telah mereka perbuatJ, sedang [Kam{ mengetahui fheadaan
merehaJ, dan Kami sekoli-kali tidah jauh [dari mereha).,,

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman, "Jadi, pasti akan

Kami.beritahukan kepada para rasul dan orang yang kepadanya Aku
mengutus para rasul, dengan p6d, akan apa yang telatr mereka

lakukan di dunia terhadap apa yang Aku perintahkan kepada mereka

dan terhadap apa yang Aku larang kepada mereka. Kami tidak jauh

dari mereka juga dari perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan."

Jika ada yang bertany4 "Bagaimana bisa Allah bertanya

kepada para rasul dan orang yang kepadanya mereka diutus,

sementara Dia memberitatrukan batrwa Dia telah menceritakan kepada

mereka dengan itnu, amal, dan perbuatan mereka?"

Jawabannya adalatr: Sesungguhnya ini bukan pertanyaan

meminta petunjuk dan bukan pertanyaan yang dengannya diketahui

apa yang tidak diketahui, akan tetapi ini merupakan pertanyaan celaan
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dan penegasan yang bermakna berita. Sebagaimana perkataan

seseorang kepada orang lain, "Bukankah aku telah berbuat baik

kepadamu, tetapi kamu membalas dengan berbuat jatrat? Bukankah

aku telah menyambung silaturratrim denganmu, tetapi kamu justru

memufuskannya?"

Begitu juga dengan pertanyaan Allah SWT kepada orang-

orang yang kepada mereka para rasul diutus dengan firman-Nya,

"Bukankah telatr datang kepada kalian para rasul-Ku dengan

membawa bukti-bukti kebenaran? B*ankah Aku telah mengirim

kepada kalian beberapa peringatan yang memperingatkan kalian akan

adza;b dan siksaan-Ku pada hari ini, hai orang-orang yang ingkar

kepada-Ku dan menyembatr kepada selain-Ku?"

Begitu juga firman Allah SWT yang memberitahukan batrwa

Dia akan berfirman kepada mereka pada Hari Kiamat, #yd lt
v6,'a.:'*ir1, @ W 3# lJ :/;l?,s{r{t b3:; $ -,t-'1;1t 4
34fr' L5a "Brl*rl@h Aht telah memerintahkan kepadamu lwi
anak cucu Adam agar kamu tidak menyembah syetan? Sesungguhnya,

syetan itu musuh yang nyata bagi kamu, dan hendaHah lamu

menyembah-Ku. Inilah jalan yang lurus." (Qs. Yaasiin [36]: 60-61)

Seperti itu juga maksud firman Allatr SWT yang secara lahir

berbentuk pertanyaan, dan maknanya adalah berita atau kisah, padahal

yang demikian itu adalah celaan dan penegasan.

Sementara itu, pertanyaan kepada para rasul yang sebenarnya

adalah sebuatr kisatr atau berita, sebab seswrgguhnya umat-umat yang

musynk ketika ditanya pada Hari Kiamat, !6# '";ft_!t; :93 -Sof- pl

&; 9S)1 "Apakah belum pernah aoirg kcpad)mu rasul-rasul

diantaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu," (Qs.

Az-Zumar [39]: 7l) banyak yang mengingkarinya dan berkata" "Tidak



SurohtrJHrufi

ada seorang pun pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan yang

datang kepada kami." Lalu ditanyalatr para rasul, "Apakah kalian telah

menyampaikan apa yang dengannya kalian diutus?" Atau mereka

ditanyalatr, "Apakah kalian telah menyampaikan kepada mereka apa

yang dengannya kalian diutus?" sebagaimana terdapat dalam riwayat

dari Rasulullah sAW dan sebagaimana firman Allah swT kepada

umat Muhammad SAw, iY it:ri l3t4$l;)'e1 '&'1G qKS

t7; l<. 
.8* 3fii i,K, ,rt3li ^Dan demikian (puta) Kami telah

menjadilran kamu (unat Islam), umat yang adil dan pilihan agar

kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul

(Muhammad) menjadi salcsi atas (perbuatan) kamu-" (Qs' Al

Baqaratr [2]: ru3)

Semua pertanyaan Allah SWT kepada para rasul bertujuan

menjadikannya sebagai saksi yang dapat membantatr pernyataan

umat-unat yang kepada mereka para rasul diutus, disamping sebagai

celaan dan penegasan, dan semua itu bennakna kisah serta berita.

Sedangkan pertanyaan yang tidak mungkin terjadi bagi Allatt

SWT adalah pertanyaan meminta petunjuk dan pertanyaan, yang

dengannya diketahui apa yang tidak diketatrui. Ini jelas tidak boleh

dikatakan terjadi pada Allatr SWT, sebab Dia Matra Mengetatrui

segala sesuatu sebelum semuanya ad4 pada saat ada, dan setelah

adanya. Pertanyaan seperti inilah YQnB ditiadakan oleh Allah SWT

dari Dzat-Nya dengan nr**-Ny u,' LG{i ;!].ii G !'AJ )€i
"Pada waldu itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya."

(Qs. Ar-Rahmaan [55]: 39) Juga dengan firman-Nya & 'S;3-1;

6#51 b.j" "Dan tidaHah perlu ditanya kcpada orang-orang

yang-berdosa itu tentang dosa-dosa mereka." (Qs. Al Qashash [28]:

78) Maksudnya yaitu, Dia tidak menanyakan tentang dosa-dosa
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kepada seorang pun daxi mereka untuk mengetahui tentangnnya dari

orang yang ditanya, karena Dia Matra Mengetahui dosa-dosa itu dan

segala sesuafu selainnya. Kami telatr menyebutkan riwayat yang

menjelaskan hal ini di tempat lain, maka tidak perlu diulang kembali

di sini.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, tentang makna

firman Allah SwT, hd_L|:{;Ii uMaka sesungguhnya alan Kami
lrabarkan lcepoda mereka (apa-apa yang telah merelra perbuat)
sedang (Kami) mengetahui (keadaan mereka)," bahwa kitab amal

perbuatan mereka menuturkan semua amal perbuatan mereka kepada

mereka.ll9l

Ini merupakan perkataan yang tidak jauh dari kebenaran, akan

tetapi dalarn riwayat ynng shahih dari Rasulullah SAW, beliau
bersabda, lSi*\a:; q:t q. e yqt ?i-tt'^:iga: tt gt i;s:i v'
r;3u' U Ji i ti'r;- & wk '*i5 tk '*i ?'t- f rf ,'i ,,rrdok odo

seorong pun dari kalian kecuali akan berbicara dengan Tuhannya

pada Hari Kiamot. Tidak ada penerjemah antara dirinya dengan

Tuhannya. Dia berfirman kcpadanya, 'Apakah komu ingat hari ini,
yang lramu melahtkan ini dan melahtkan itu?' Hingga Dia
menyebutkan semuoyang telah dilahtkannya di dunia."rre2

Patuh terhadap berita yang datang dari Rasulullah SAW lebih

baik daripada mengambil berita dari orang lain.

coo

rrer Secara makna Ibnu Abu Hatim menyebutkannya dalam tafsirnya (Sll44O).
rrez Al Mawardi dalam An-Nuktt wa Al Uytn (zDOl).
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,,
e Ar4*, b;;.Jft;r"UJrt

@i;g:ii
" T irnb angan. p ada lwi iu idlah l<ebenar on (lcc adilari,
maknbarangsiapobqatthnbarryankcbail<$\tvya,rnalca,

mqela if;,tlorh ofimgofimg y arJg berunfi,,ntg,o

*Ti;it

(Qs. Al A'raaf [7]: 8)

rarrwil fiman Nlah: b;ti Jii #'|St #-iilY,
S;*eiF, $X (Timbangan pada hari itu ialah kebenaran

[keaditonJ, maka borangsiapa berat timbangan kebaikonnya, maka

mereha itulah orang4rang yong beruntung).

Abu Ja'far berkataz Lafazh ir;ft "timbangan" merupakan

**dir"a*i *i;5 $ 'c,ii5' ,rf[, ii.ll dan iii, seperti tSbjllsl'ti.tsj darr

ite .rutul3jr aau* posisi rafa"deng^ f,ta*, fi a"ng* il/ltt
Makna firman tersebut adalatr timbangan pada hari Kami tanyakan

kepada orang-orang yang kepada mereka para rasul diutus, dan kepada

para rasul; kebenaran. Maksud kebenaran di sini adalah adil.

Sementara itu, Mujahid berkatq "Lafa^ iilti di sini

maknanya adalatr,6r (al qadhaa' [keputusan])."

1436/,. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, daxi

Mujatrid, tentang ayat, #';- ifiV "Timbangan pada hari
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[keputusan]). 
r re3
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(al qadhaa'

Mujatrid juga berkata: Makna !;tt O, sini adalah J:rdt (al
'adl fadill). Riwayat yang mendukungnya adala]r:

14365. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari A'masy, dari Mujatrid,
tentang firman-Ny r" US S;-ittlt "Timbangan pada hari
itu ialah kcbenoran (lceadilan)," dia berkata, "Jf,ilt (al 'adl

[adil]).'r 
rq

Selainnya berkatq "Makna firman-Nya, '#t #';- ifl|
'Timbangan pada lrari itu ialah lcebenaran (kcadilan)', adalatr ;tTs

Jtiilt (waznul a'maal [timbangan ama[).'

Mereka yang brpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

14366. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, ia
berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-
Suddi, tentang firman-Ny u, 'fifl #-; iislt ,,Timbangan

pada hari itu ialah kcbenaran (kcadilan), " bahwa maksudnya

adalatr ditimbang semua amal perbuatan.lles

rre3 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5ll44}) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa
Al Uyun (21201\.tt* Az-Zuiai dalarn Ma'ani Al Qur'an (2l3lg),Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya
(511440), Al Mawardi dalam An-Nulst wa Al Uytn (21201),Ibnu Athiyah
dalamAl Muharrir Al Wajiz(21375), Ibnu Al Jauzi dalarn Zad Al Masir (31169),
dan Al Qurthubi dalam tafsimya(71165).

tre5 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511440) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa
At Wn QD0t\.
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14367. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, tentang firman Allah swT, krt #';- itJJli

"Timbongan pada hari itu ialah lcebenaran (keadilan)," ia

berkata: Ubaid bin Umair berkata" "Akan didatangkan

seorang laki-laki besar, tinggi, banyak makan dan minum,

akan tetapi tidak seimbang dengan sayap nyamuk

sekalipun."l196

14368. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih dari

Mujahid, tentang firnan Allah SwT, ffi #L iil?
"Timbangan pada hari itu ialah kebenoran (kcadilan)," ia

berkata, *Ubaid bin Umar berkata" 'Didatangkan seorang
" 
laki-laki tinggi lagi besar, akan tetapi dia tidak seimbang

dengan sayap nyamuk sekalipun'."1 
le7

14369. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Yusuf bin Shuhaib

rrs Mujahid dalam tafsirnya (lz3l),Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1440), dan

Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'ani Al Qur'an (2lll). Ada riwayat seperti ini

-*secara mtfu'kepada Rasulullatr sAw- pada Muslim dari Abu Hurairatt

RA tentang rifut or.ng-or*g munafik (18). Riwayat ini juga disebutkan oleh Al
Mundziri ialam At-Targhib wa At-Tarhib (3/128) dan Al Baghawi dalan syuh
As-Sunnah (15/143). Settrnrtrnya dengan redaksi, "sesungguhnya akot datang

seorang taki-law besar dan gimuk pada Hari Kiomat yang tida!' setimbang di

sisi Att-ah dengan soyap ryomuk sikaltpun." Riwayat ini juga disebutkan oleh

Al Mawardi dalam An'Nukot wa Al Uyun (2D01).
rre? [R Ibnu Abu Syaibatr dalan Mushannaf-nya (71163), Abu Nu'aim dalam

Hilyah At Autia' (3D70') dan Ibnu Al Jauzi dalam zad Al Masir (31170).
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menceritakan kepada kami dari Musa, dari Bilal bin yatrya,

dari Hudzaifatr, dia berkata, "Malaikat yang menangani
timbangan pada Hari Kiamat adalatr Jibril AS. Dia berfirman,
'Hai Jibril, timbanglah di antara mereka,. Lalu dia
mengembalikan dari sebagian kepada sebagian lainnya.
Ketika itu tidak ada gunanya lagi emas dan perak. Jika orang
yang pernah berbuat ztralim mempunyai kebaikan, maka
diambillah sebagian dari kebaikannya tersebut, lalu
dikembalikan kepada orang yang diztrarimi. Jika orang yang
menzhalim tidak memiliki kebaikan maka dipikulkan
kepadanya dosa orang yang dizhalimi, sehingga laki-laki itu
(orang yang menzhalimi) kembari dengan membawa dosa
seperti gunung. Inilah maksud firman Allah SWT, it;i;
3{, )€';-'Timbangan pada hari itu ialah kebenaran
(keadilan)'.-rreE

Para ahli takwil berbeda pendapat tentang firman Allah, ;:tb-;6 3i "Mot* barangsiapa berat timbangan kcbaikonnya;,

Sebagian berkata, "Maknanya adalah, barangsiapa banyak
kebaikannya."

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut ini:

14370. Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir
menceritakan kepada kami dari Al A,masy, dari Mujatrid,
tentang firman Allatr SWT, b;{ & S ,,Maka

rrs As-suyuthi menyebutkannya secfia makna dalarr Ad-Dun Al Mantsurah
(3/418), dan ia menisbatkannya kepada Ibnu Abu Dunya dan Al Lalika.i, dari
Hudzaifatr.
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barangsiapa berat timbangan kebaikannya." dia berkata,

"Berat (timbangan) kebaikannyu.:: I I ee

Ada yang berpendapat, "Maknanya adalatr, barangsiapa berat

timbangannya, yang dengan timbangan itu ditimbang kebaikan dan

kebtrrukannya."

Mereka berkata, "Timbangan itu merupakan timbangan yang

dikenal oleh manusiq yang memiliki satu tiang dan dua neraca

timbangan."

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut ini:

14371. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada karni, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadakl ia berkata: Ibnu Juraij berkata: Amr bin Dinar

berkata kepadaku tentang firman Allah SWT, itr #
." 2 2 .2r,," A3)r"Maka barangsiapa berot timbangan kcbaikannya,"

dia berkata "Sesungguhnya kami berpendapat bahwa

timbangan itu memiliki satu tiang dan dua neraca timbangan.

Aku mendengar Ubaid bin Umar berkata, 'Ditempatkan

seorang laki-laki besar dan tinggi di dalam timbangan itu,

tetapi ternyata ia tidak setimbang dengan sayap lalat'.'1200

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang benar tentang ayat ini
menurutku adalah pendapat yang telah kami sebutkan dari Amr bin

Dinar, yakni timbangan itu seperti timbangan yang sudah dikenal dan

biasa dipergunakan untuk menimbang. Dengan timbangan ini Allatr

rrt Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya(SfiaaD.
rzm Abu Ju'1'6 6plrfrhhas dalam Ma'ani Al Qr'm (2/l l) dan Ibnu Al Jauzi dalam

Zad Al Masir (3ll7l).
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SWT menimbang semua amal perbuatan makhluk-Nya, yang baik dan
yang buruk. Allah SWT berfinnan, 4;6 8i ,; ,Maka

barangsiapa berat timbangan kebaikannya," maksudnya adalarr
timbangan amal shalit yu, IriJljJi3 64$,,,Mako merelca itulah
o r an g-or an g yan g b eruntun g. "

Dia berfirman, "Maka mereka itulah orang-orang yang
mendapatkan keselamatan dan keberuntungan dengan terwujudnya
segala permohonan, keabadian, dan kekekalan di dalam surga.,'

Penguatan pendapat ini berdasarkan riwayat-riwayat dari
Rasulullah SAW, seperti sabda Rasulullatr SAW, i7 gigt egj "#t # i ,Pt "Tidak ada sesuatu pun yang diletaklcan di dalam
timbangan yang lebih berat dwi aWtlak yang 6oi1""t201 Serta yang
serupa, yang menegaskan bahwa timbangan yang dimaksud adalah
timbangan amal perbuatan seperti yang telatr aku gambarkan. *

Jika ada orang bodoh yang menglngkari penjelasan makna
firman Allah swr tentang timbangan, berita Rasulullah sAw tentang
timbangan dan penjelasan beliau, lalu ia berkata, "Apakah A[atl
membutuhkan timbangan, sementara Dia Matra Mengetahui dengan
ukuran segala sesuatu sebelum dan setelatr Dia menciptakannya,
bahkan di setiap keadaannya?" Atau dia berkata, "Bagaimana amal
perbuatan dapat ditimbang, sementara amal perbuatan bukan benda
yang memiliki ukuran berat ringan, dan bukankah tujuan menimbang
adalah mengetatrui atau membedakan berat dari ringan dan banyak
dari sedikit? semua itu tidak mungkin bisa kecuali memiliki berat dan
ringan, atau banyak dan sedikit?"

r20r HR. Ath-Thabari dalam Ash-shaghir (1991) dan Abu Nu'aim dalam Hilyah At
Auliya'(7D62).
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Jawabannya adalatr: Maksud Allah SWT menimbang semua

amal perbuatan, sementara Dia Matra Mengetahui dengan nkurannya
sebelum adanya adalah, menetapkannya dan menyalinnya pada

ummul Kitab (kltab induk), bukan karena Dia membututrkannya atau

karena takut lupa. Dia Maha Mengetatrui semua itu pada setiap
keadaan, pada waktu sebelum adanya, saat adanya, dan setelatr

adanya Dia melakukan itu agar menjadi dalil (bukti) atas maktrluk-
Nya, sebasaimana firman 4lut swT, iAi (SJt€j'rA k"-iS lit if':F K" W Ker;st {.& al. sK-ri@Zf ';{r,6*
"Tiaptiq umat dipanggil untuk (melihat) buka catatan dnatnya.
Pada hoi iru knnu diberi balasan terhafup apa yang telah kamu
kcrjakan (Allah berfirman), 'Inilah kitab (cataton) Ifun i yang
menuturkan terludapmu dengan benar. sesungguhnya Kami telah
menytruh mencatat apa yang telah knmu kerjakan,." (es. Al
Jaatsiyah pil:28-29)

Begrtu juga maksud Allah SWT menimbang amal perbuatan

makhluk-Nya dengan timbangan, yakni sebagai bukti bagi merek4
baik bukti kelalaian mereka dalam taat kepada-Nya serta penyia-
nyiaan mereka, maupun bukti kesempwnaan dan penyempumaan

mereka.

Keterangan tersebut berdasarkan riwayat berikut ini:

14372. Musa bin Abdurratrman Al Masruqi menceritakan kepadaku,

ia berkata: Ja'far bin 'Aun menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abdurratrman bin Ziyad Al Ifriqi menceritakan

kepada kami dari Abdullatr bin Yazid, dari AMullah bin
Amr, ia berkata, "Seorang laki-laki didatangkan ke

timbangan pada Hari Kiamat nanti, lalu ia ditempatkan di
satu neraca timbang, maka keluarlatr unttrknya sernbilan
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puluh sembilan catatan yang di sana terdapat catatan

kesalatran-kesalatrannya dan dosa-dosanya. Kemudian

dikeluarkan untuknya sebuah kitab sebesar semut yang di

dalamnya terdapat kesaksian batrwa tidak ada tuhan

melainkan Allah dan Muhammad adalatr hamba serta rasul-

Nya. Kesaksian itu lalu ditempatkan di neraca timbang

lainnya. Ternyata kesaksian itu mengalatrkan kesalatran-

kesalahan dan dosa-dosanya."l202

Seperti itulatr Allah SWT menimbang makhluk-Nya. Dia

menempatkan hamba dan buku catatan kebaikannya di salah satu

neftIca timbang timbangan dan buku catatan kebr:rukannya di
timbangan yang lainnya, lalu Allatr membuat berat dan ringan pada

neraca timbang tersebut. Hal ini sebagai argumentasi dan bukti bagi

Allah SWT atas makhluk-Nya, seperti perbuatan-Nya terhadap

sebagian makhluk-Nya dengan membuat tangan dan kaki mereka bisa

bicara" sebagai saksi atas mereka. Begitu juga bukti-bukti atau

argumentasi-argumentasi-Nya atas makhluk-Nya yang lain.

Coba tanya kepada orang yang mengingkari adanya

timbangan. Katakan kepadanyq "Sesungguhnya Allatr SWT yang

memberatkan timbangan suatu kaum pada Hari Kiamat dan

meringankan timbangan kaum lainnya. Riwayat-riwayat pun saling

menguatkan hal ini. Lantas apa yang membuat Anda mengingkari

adanya timbangan yang telatr kami sebutkan sifatrya dan seperti

1202 As-suyuthi dalam Ad-Dttrr Al Mantsurah (3t420) dari Abdullatr bin Amr. Dia
menisbatkannya kepada Ahmad, At-Tirmi&i, Ibnu Majah, dan Al Hakim.
Mereka semua meriwayatkan seperti itu. At-Tirmidzi juga meriwayatkannya
dalam pembahasan tentang iman (2639) dan Ibnu Majatr dalam pembahasan
tentang zuhud (4300).
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timbangan yang dikenal manusia? Berdasarkan argumentasi akal atau

logika?"

Sungguh ada yang mengatakan bahwa kebenaran adanya

timbangan sesuai dengan akal atau logika. Allah SWT menimbang

amal perbuatan makhluk-Nya dan menulis semua amal perbuatan

mereka untuk membuktikan kepada mereka mana yang paling berat,

hal ini tidaklah keluar dari kebenaran dan tidak termasuk perkara

sesat. Lantas apa argumentasi, logika, atau riwayat yang mendorong
Anda untuk menolalcnya?

Tidak ada dasar rmtuk mengatakan sesuatu yang masuk akal

itu salah kecuali berdasarkan dua sisi yang telatr kami sebutkan tadi,

sementaratidalc satu sisi pun yang menyalatrkannya.

Buku ini bukanlah buku yang membatras tentang orang yang

mengingkari adanya timbangan yang sifatnya telatr kami paparkan.

Tujumkami menyuiun buku ini adalatr menjelaskan takwil ayat-ayat

Al Qur'an. Tidak ada tujuan lain. Seandainya bukan karena tujuan ini,
tentu kami akan memuat semua pembatrasan tentang masalatr ini.
Keterangan yang telatr kami sebutkan tadi sudatr cukup bagi orang

yang diberi taufik untuk memahaminya, insya Allah.

{tco

tj( q. #V+'"j\ -!ri. fr ilr; frL'61
'o#_wp,
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"Ddn siapa yang ringm timbanganl<cbail<mrryo, rnalio
itl.tloh onmg.or(mg yorng merugil<an dirirrya sendii,

disebabl<m mqel,a selalu mengpng!<mi ayat-ayat Kani.'
(Qr. Al A'raaf [7]: 9)

rarrwil nman Anah , w 6j]1 A$!6 4t & v;
@ 64$ WP, tj'?4r43it @an siapa yans rinsan timbangan

hebaikannya, maha itulah orong-orang yang merugikan dirinya

sendiri, disebabhan mereha selalu menginghart oyat-ayat Kami)

Abu Ja'far berkata: Allatr SWT berfirman, "Barangsiapa

ringan timbangan amal shalihnya dan tidak berat dengan ilaar

pengesaan Allah serta keimanan kepada-Nya dan Rasul-Nya, juga

dengan melaksanakan perintah-Nya serta meninggalkan larangan-Nyq

maka merekalatr orang-orang yang menghilangkan kesempatah untuk

mendapatkan patrala dari Allah dan pemuliaan-Nya yang berlimpatr.

'b#- WhtS( q' Dis e b ab lan mer e ka s el alu me ngingkar i
ayat-ayat Kam|."

Abu Ja'far berkata: Itu karena mereka mengingkari bukti-

bukti dan petunjuk-petunjuk Allah. Mereka tidak mengakui

kebenarannya dan tidak meyakini hakikatnya

14373. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari A'masy, dari Mujahi4
tentang finnan Allah SwT, tt;$ i:Li;3 " Dan siapa yang

ringan timbangan kcbaikonnya,"

"Kebaikannyu.nt2o3

ia berkata,

1203 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (Sfia4D.



SurahNllraof

Ada yang mengatakan bahwa 4*t *Itulah orang-orang,"
d*, U berada d4* satu lafazh, karena maknanya adalah jamak.

Seandainy " 66:,.r, "Itulah orang-orang" diungkapkan dengan bentuk
tunggal, maka ungkapan menjadi ungkapan yang benar dan fasih.

occ

eiswa--F(w6*io
@s;Kn

"Sesnngguhny a Kami telah menenpatlanl<amJtt sel<alian ili
lnnr.i<a burnli ihn Korni ad*l@rJ bagintu ili mul,a hmi

@rrtd penghiikpcm. Anvtt seilikdtlah lwru busyuktn."

(Qs. Al A'raaf [7]: 10)

Tatcwir firm,en A[ah: A'F (W., n$li A'etk';iy;
@ 5i# e i$:l# Gesuiiunnya Kami tetah menempatkan

hamu sehalian di muka buni dan Kami adahan bagimu di muha

bami [sumberJ penghidupan Amat sedihitlah kamu bersyukur)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirnan, "Wahai manusia,

kami telah menempatkan kalian di bumi, dan Kami telatr menjadikan

untuk kalian bumi sebagai tempat berdiam dan hamparan."

W$.'F (W"Dan Kami adakan bagimu di muka bumi
(sumber) penghidupan," maksudnya adalatr, "Kalian hidup dengan

sumber penghidupan itu selama hidup kalian, baik dari makanan

maupun minuman, sebagai nikmat dari-Ku atas kalian dan kebaikan

dari-Ku untuk kalian."
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Firman Allah swr, li{fi ( $$ "A*ot sedikitlah kamu

bersyuhr," maksudnya adalatr, "Tetapi sedikit sekali syukur kalian

atas nikmat-nikmat yang telah Kuberikan kepada kalian karena

penyembahan kalian kepada selain-Ku dan perbuatan kalian

menjadikan tuhan selain Aku."

46i' (al mo'anyisy)merupakan bentuk jarnak dari aliir. para

ahli qira'af berbeda pendapat mengenai bacaan latalln ini. Mayoritas

ahli qira al membaca J:,#, (ma'aayisy) bukan dengan htxtf hamzah-

Sedangkan Al A'raj membaca JL'iT,dengan htxuf hamzah-tzu

Abu Ja'far berkate: Qira'at yang benar menurut kalni adalatt

JLitr, tanpa huruf hanzah, sebab kata itu berpola JeU, (mafaa'il)

da;i '# 'c.:Le ('iryta ta'iisyt). Huruf mim pada kata ini merupakan

tambatran, dan huruf ya' sec*rla hukum adalatr berharakat, sebab

bentuk tunggalnya adalatr zJti. (maf'alah), yaitu ma'yasayah. Lalu,

harakat huruf ya' dipindatr ke huruf ain pada bentuk tunggal. IftJika

dijamakkan, dikembalikanlah harakat tersebut kepada huruf ya',

karena sebelumnya berharakat suhtn, dan huruf ya' memang

berharakat.

Begitulah yang biasa dilalcukan oleh orang Arab pada huruf

ya' dan huruf wmt apablla sebelumnya berharakat sulatn dan kedua

huruf itu memang berharakat pada bentuk jamak yang berpola $win
(mdaa'it). Berbeda dengan bentuk jarnak yang berpola rlrt3 (fa'aa'il),

r2u Jumhur ahli qira'at membaca Ai7 (ma'aoyrsy), dengan huruf ya'berhakarat

kasrah dan tanpa lntruf hamzah, sementara Al A'raj dan lainnya membaca ftii
(ma'aa'isy), dengan lrnx$ honzalr, seperti ;ltti (madaa'n). Ini qira'at yaag

ttdak mutcttaffdr. Diriwayatkan dari Warasy .fii (na'iisy), dengan huruf ya'

berharakat sztzn. Silakan lihat Al Muharrir Al Waiiz Q1377)'

-@l
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yang huruf ya' di dalamnya adalatr tambahan, bukan asal. Bentuk
jamak yang berpola seperti ini, biasanya orang Arab mengubah huruf
ya' menjadi huruf hamzah. contohnya yaitu ;,it"U (madaa'in), ,i|t;b
(shahaa'ifl, dan 1fu (nazhaa'ir)

Citl.i (madaa'in) adalah bentuk jarnak dari i{.ri (madiinah),

dan pola zi-ri (madiinah) adalatr ry (fa'iilah) d;ri a;i.rlr L:S
(madantu al madiinata). ,,)s1b (shahai'ifi adalatr bentuk jamak dari
zi?,b (shahiifuh), dan potu kata irbb @hahiifah) adalah alii
(fa'iilah) dmi zibb)r'c.J;* @hahartu ash-shahifata). Huruf ya'pudu
bentuk firnggal kedua kata itu merupakan tambahan dan berharakat

suhtn. Jadi, apabila dijamakkan, huruf ya'diubah menjadi hamzah,

karena berbeda dengan benttrk jarnak kata yang huruf ya'-nya

merupakan huruf asal pada bentuk tunggalnya, yang pada bentuk

tunggalnya berharakat sukun dan pada bentuk jamaknya juga

berharakat.

Seandainya kata ziiti (madiinah) dijadikan berpola ilii;
(mafalah), yakni menjadi zii-u (madyanah) dan Uli OtS (daana

yadiinu) dan dijamakkan dengan pola.!rUi (*a/ba'i), maka menurut

balrasa Arab fasih adalatr tidak menggrrnakan huruf hamzah, namun

menggunakan huruf ya' dan berharakat.

Terkadang orang Arab menggunakan huruf hamzah pada

bentuk jarnak pola i)ib (mafatah) pada kata-kata yang berhuruf ya'
dan berhuruf wawu, sekalipun yang fasih tanpa penggunaan huruf
hamzah, apabila pola jamaknya &ifr, (mafaa'il), karena

menyerupakan bentuk jamaknya dengan jurnuk pola ii! (fa'iilah).

Sebagaimana mereka juga menyerupakan pola"lil; @af ilan) dengan

,ry $"'il). Contohnya yakni ,Alr'S;; (masyalul maa) dari ,H- Jg
(saala yasiitu). Kemudian dijamakkan dengan pola jamak Ji (fa'iiD,
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yal<ni il,;l lamsatah). Sama seperti fi. (ba'ii) yang berpola Ji5
(fa'iiD dan bentuk jamaknya adalah A:fr.l @b'arah). Begitu juga

dijamakkan 1, @ mashii) menjadi Ot:;et (mashraan), serupa

dengan j am ak *;. (b a' it), yakni itt f,. (b a' r oan).

Berdasarkan hat inilah Al A'raj menggunakan hamzah, yakni

;xrio (ma'aa'isy). Namrur ini bukan rurgkapan fasih dalam batrasa

Arab. Qira'at yang paling baik dalam membaca kitab Allah adalah

qira'at yang paling fasih, paling Arab, dan paling dikenal, btrkan yang
paling ditolak dan paling asing.

ccc

i"1-ti,'.",l;<44fi'7'Fi*? ?fit .iis;

@ a,$5G&11,41it-ij34s
"Sesunggulury a Karni telah mmciptakm l<$rw (Adiln ),

lalu Karnrti berrrtuk hbulvrru, lc,emudimt Karrli, katal<frr.
lnp ado P ar a malail<nt,'B u ngudlah l<amt lnp 

"do 
Adarr',

mal@ rnrlrel,a fuinburuiudl<ecunli iblis. Au fidf,k te'rnastlilc
nseloa yar.gbuwiud."

(Qs. Al A'raaf [7]: 11)

rakwit fiman Allah: -r<$tgf?'&;*! #*U56.*$ G ;* I ,4y <i i;343' {n- t'1r;t
(Sesungguhnya Kami telah menciptahan hanu [AdamJ, lalu Kami
bentuk tubuhmu, kemudian Kami katakan hepada pora malaikat,

-@l
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'Bersujudlah kamu kepada Adam', maka mereka pun bersujud
hecuali iblis. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud)

Abu Ja'far berkata: Para atrli takwil berbeda pendapat

tentang firman Allah SWT tersebut.

Sebagian berpendapat bahwa maknanya adalah, ?gf,-ffr,
"Sesungguhnya Kami telah menciptakan l{amu," di punggung Adam,
hai manusia, 'Ff* ?, "Lalu Kami bentuk tubuhmu," di dalam

ratrim kaum perempuan seperti bentuk Adam."

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

14374. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatr
bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah
menceritakan kepadaku dad Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu
Abbas RA, tentang firman Allah SWT, f ?*:A;'&;* "sesungguhnya Kami tetah m)nctptatran kamu

(Adam), lalu Kami bentuk tubuhmu," bahwa lafazh,

?ffi, "Kami telah menciptakan lcamu," maksudnya

adalatr Adam. Sedangkan lafazh 'Fi* "Kami bentuk

tubuhrnu " maksudnya adalah keturunann y a."ot

14375. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas RA, tentang firman
Arrah swr, V4;<$Atet '{s:* ! b*'ll'
6tzfir U k 1,4L Jyifiel i7$ "ie,ungg,h,va

t'o' fbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511442), Al Mawardi dalam An-Nukat wal Al
'Uytn (2D02), dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (31173).



TofsirAl/l.{hafui

Kami telah menciptakan lcamu (Adam), lalu Kami bentuk

tubuhmu, kcmudian Kami katalran kepada para malaikat,

'Bersuiudlah kamu lcepada Adam', makn mereka pun

bersujud kccuali iblis. Dia tidak termasuk mereka yang

bersuiud," ia berkata, "Lafazh, #(''if' 'Kami telah

menciptakan lamu', maksudnya adalah Adam' Lataz}l-

,FY* ,Kami bentuk tubuhmu', maksudnya adalatr

ketunrnan Adam setelaturya. " 
l 205

14376. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hukkarn

menceritakan kepada kami dari Abu Ja'far, dari Rabi',

tentang ayat,

menciptakan

*t;'J
i"ai*.rzoz'

kamu," bahwa maksudnya adalah Adam'

"Lalu l(ami bentuk tubuhmu," yakni di dalam

14377. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkatai Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdr.rrahman bin

sa,ad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ja'far Ar-

Razi mengabarkan kepada kami dari Rabi' bin Anas, tentang

firman Allah swr"Fr*? 'htrf"ifrj "sesungguhryn

Kami telah menciptakan lumu (Adam), lalu Kami bentuk

tubuhmu," dia berkata' "Maksudnya adalah, 'Kami ciptakan

tm Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511442),Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir

(3t173),Abu Halyan dalam Al Bahr Al lvfirtilh (5/16), dan Ibnu Athiyah dalam

Al Muhrtir Al WaibQl379).
tm Ibnu Al Jauzi aaim Zaa Al Masir (31172) dan Al Qurthubi dalam afsirnya

(7n6e).
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kalian seperti penciptaan Adam, kemudian Kami bentuk

kalian di dalam perut ibu kalian'."1208

14378. Muhammad bin Husain menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia
berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

tentang firman Allah SwT, '#;* ? ?gL 'i8;
"Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu (Adam), lalu
Kami bentuk tubuhmu," dia berkata, "Maksudnya adalatr,

'Kami ciptakan Adam, kemudian Kami bentuk keturunan di

dalam rahi6:.rrl2o9

14379. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Y azid bin Zvru' menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa' id
menceritakan kepada kami dari Qatadatr, tentang firman

Allah swT, 'F;*? Lffi.'ifij"sesungguhnya Kami

telah menciptakan kamu (Adam), lalu Kami bentuk

tubuhmu," dia berkata, "Maksudnya adalah, "Kami ciptakan

Adam dari tanatr, kemudian Kami bentuk kalian dalam perut

ibu kalian kejadian demi kejadian, segumpal darah,

kemudian segumpal daging, kemudian menjadi tulang.

Kemudian tulang itu dibungkus dengan daging. Kemudian

Kami jadikan dia sebagai makhluk yang lain."r2lo

14380. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsur menceritakan kepada kami dari

1208 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511442), dari Rabi dan Ikrimatr, As-Suddi, dan

- - Qatadah, seperti ihr juga. Ibnu Athiyah dalam Al Muharrir Al Wajiz (21378).
t2@ Ibnu Al Jauzi dalam Zod Al Masir (31173).
r2r0 As-suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsurah (31424), dan dia menisbatkannya

kepada Abd bin Humaid dan Ibnu Al Mun&ir dari Qatadah.
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Ma'mar, dari Qatadatr, dia berkata, *Allah SWT menciptakan

Adam, kemudian membentuk keturunannya setelatrny u;tt2tt

14381. Ibnu Waki menceritakan kepada karni, ia berkata: Umar bin

Harun menceritakan kepada kami dari Nashr bin Masyaris,

dari Dhahhak, tentang firman Allah SwT, "i ;Lt* U;
'#f* "sesungguhnya Kami telah menciptalan lramu

(Adam), lolu Kami bentuk tubuhmu," bahwa lafazh ?tfi.
"Kami telah menciptakan komu," maksudnya adalatl Adam.

Lafazh 'Ff* "Kami bentuktubuhmu," maksudnya adalatr

kettrrtrnannya.12l2

14382. Telah diceritakan kepadaktr dari Al Husain bin Al Faraj, ia

mengatakan: Aku mendengar Abu Mu'adz mengatakan:

Ubaid bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dari Adh-

Dhahak, firman-Nya" ?f&, 'ifrj "sesungguhnya Kami

teloh menciptakan kamu", maksudnya adalah Adiim. ?
'#Y* "lalu Kami bentuk tubuhmu" yakni:

ketunurannya.l2l3

Ada yang berpendapa! *Justru maknanya yaitu, 'Sungguh,

Kami telatr menciptakan kalian di dalam sulbi bapak kalian, kemudian

Kami bentuk kalian di dalam perut ibu kalian'."

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

r2rr Abdurrazzaq dalam tafsirnya (2t74), Suffan Ats-Tsauri dalam tafsirnya @al.
I I l), dan Al Bagbawi dalam Ma'alim At'Taruil (21454).

r2r2 15nu Abu Hatim dalam tafsimya (2/1442), Al Baghawi dalam Ma'alim At-
Tarail Q1454), dan Ibnu Athiyah dalan Al Muhurir Al Waiiz (21378)-

,rrt lbid.
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14383. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami dari Syuraik, dari Simak, dari

Ikrimah, tentang firman Allah, 'Fi* i i1*:A:
"sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu (Adam), lalu

Kami bentuk tubuhmu, " dia berkata, "Kami ciptakan kalian

di dalam sulbi kaum laki-laki, dan Kami bentuk kalian di

dalam rahim kaum perempuan."l2l4

14384. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hamani

menceritakan kepada kami, ia berkata: Syuraik menceritakan

kepada kami dari Simak, dari Ikrimah, seperti tadi.

14385. Mtrhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Mu'ammil menceritakan kepada kami, ia berkata:

Su&an menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku

mendengar A'masy membaca firman Allah SWT, ifrS
'#f* ? H{L " s e s un g guhny a Kami t e l ah m e n c i p t akan

kamu (Adam), lalu Kami bentuk tubuhmu," ia berkata" "Kami

ciptakan kalian di dalam sulbi kaum laki-laki, kemudian

Kami bentuk kalian di dalam rahim kaum perempuan."l2ls

Ada yang berpendapat, "Justru makna, bffi. 'Telah

menciptakan kamu', maksudnya adalah Adam. 'Fi*? 'Lalu Kami

bentuk tubuhmu', maksudnya adalah di punggun gtya."

HR Hakim dalam Al Mustadrak Q/319).Ia berkata, "Ini adalah hadils shahih
berdasarkan Syarat Al Bukhari dan Muslim, namun keduanya tidak
meriwayatkannya." Hal ini disetujui oleh Adz-Dzahabi dan Al Mawardi dalam

An-Nukat wa Al Uyun (21202),Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (31172), dan
6f Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil Q1454).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511442),Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir
(31173),Ibnu Athiyah dalam Al Muharrir Al Wajiz (2/378), dan Abu Hayyan
dal"n Al Bahr Al Muhith (5/16).

t2l5
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Mereka yang brpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

14386. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, tentang firman Allah, ?tlt, ifr;
"sesunggulmya Kami telah menciptalran kamu, " dia berkata,

"Maksudnya adalah Adam. 'Ff* "f "Lot, Kami benuk

tubuhmu," di punggung Adam. 1216

14387.

"seswrgguhnya Kami telah menciptakan kamu (Adam), lalu

Kami bentuk tubuhmu," di punggung Adam.l2t7

14388. Al Qasim menceritakan kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, tentang firman Allah

SwT, 'Fi*? ?gL'irts "Sesungguhnya Kami telah

menciptakan kamu (Adam), lalu Kami bentuk tubuhmu", dia

berkat4 "Kami benttrk kalian di punggrurg Adam."l2l8

14389. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Sa'ad Al Madani

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar

t2t6 Mu;ahid dalam taftirnya Q|BD dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa AI Uyun

Qt202).,2t, Ibid.
r2rE 6l Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (21454).

Al Mutsanna menceritakan kepadaku,

Hudzaifah menceritakan kepada kami,

menceritakan kepada l<ami dari Ibnu

Mujahi4 teNrtang ntd, '#f* ?

ia Abu

Syibl

dari

-it;
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Mujatrid, tentang firman Allah SWT, ?
'-!i.
-\e.l_1

'#i* "sesungguhnya Kami telah *inriptol*n komu

(Adam), lalu Kami bentuk tubuhmu," dia berkata, "Di
punggung Adam, karena pahala akan diletakkan di sana pada

Hari Kiamulltt2re

Ada yang berpendapat bahwa maknanya adalatr, "Sungguh,

Kami telatr menciptakan kalian di dalam perut ibu kalian, kemudian

Kami bentuk kalian di dalamnya."

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

14390. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsur menceritakan kepada kami dari

Ma'max, dari orang yang menyebutkannya, tentang firman

Allah SwT, '&i{*? %!fr, "Kami telah menciptakan

lamu (Adam), lalu Kami bentuktubuhmu," ia berkata, "Allah
menciptakan manusia di dalam rahim, kemudian

membentuknya. Dia pun membuka pendengarannya,

penglihatannya, dan j ari-jemarinya. " 
1220

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling benar adalah yang

mengatakan bahwa makna firman Allah SWT, LlX, -in;
"sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu," adalah, "Sungguh,

Kami telatr menciptakan Adam. '#;* ?, 'Lalu Kami bentuk

tubuhmu', seperti pembentukan Kami akan Adam." Seperti yang telah

r2re Al Qurthubi dalam tafsirnya (71169).

(3D03), Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (21454), Al Qurthubi dalam
tafsirnya (71168),Ibnu Athiyah dalam tafsirnya (5116), dan Ibnu Al Jauzi dalam
Zad Al Masir (3ll'13).
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kami jelaskan tadi, berdasarkan dialog orang Arab kepada seseorang

dengan perbuatan-perbuatan yang disandarkan kepadanya, padahal

maksudnya adalah pendaftulunya. Sebagaimana juga firman Allatt

swT kepada orang-orang Yatrudi yang hidup bersama orang-orang

beriman pada masa Rasutullatr SAw, V3i- 5tfai'&si, fX;'{Ai* E iA ;yl

ih #r.Y "Dan (ingatlah) lrctil@ Kami mengambil janii kamu dan

Kami anglcat gunung (Sinai) di atasmu (seraya berfirman), 'Pegang

teguhlah apa yang telah Kami beriftan kcpadamu'. " (Qs. Al Baqaralt

l2l: 63) Juga dialog-dialog serupa yang ditujukan kepada orang yang

masih ada, padahal maksudnya adalah orang yang telah tiada. Seperti

ini juga firman-Nya" 'F:*? Pgfjifr3 "srtungguhnva Kami

telah menciptakan kamu (Adam), lalu Kami bentuk tubuhmu."

Malrranya yaitu, "sesungguhnya Kami telatr menciptakan bapak

kalian (Adam) dan membenfirlrnya."

Kami mengatakan bahwa inilah pendapat yang paling b"lq,.

karena firman Allah SWT selanjutnya adalah, Vt4;J ]<$ALe?
(S-"Kr^udian Kami berfirman l<cpada para malaikat, 'Bersuiudlah

lramu kcpada Adam'. " Sudah dimaklumi bahwa Allah SWT

memerintahkan untuk sujud kepada Adam sebelum Dia membentuk

keturunannya di dalam perut ibu mereka, bahkan sebelum Dia

menciptakan ibu mereka.

Setain itu, kata ? "kcmudian" dalam batrasa Arab tidak

digunakan kecuali untuk memberitahukan terputusnya apa yang

setelahnya dari apa yang sebelumnya. Ini sama dengan perkataan

seseorang, 'c,lJi,J p Ll,3 (quntu tsumma qa'adtu [aku berdiri

kemudian aku dudukl). Tidak tedadi duduk, karena di-'athaf-karr

dengan menggrurakan f utur t^i3, kecuali setelatr berdiri. Begitu

juga dalam ungkapan-ungkapan lain yang menggunakan ii.
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Seandainya dalam ungkapan itu digunakan huruf wctwtt

sebagai huruf athaf-nya, maka boleh apa yang setelatr huruf wa'nu itu
terjadi sebelum kalimat sebelumnya. Contohnya yaitu perkatun,
t t-'- . t cl - -i>li-i s L; t (qumtu wa qa'adtu fak:.t berdiri dan aku dudukl).

Dalam ungkapan ini, duduk boleh dikatakan terjadi sebelum berdiri,

sebab apabila wawu sebagai huruf 'athaf, masuk dalam sebuah

ungkapan perkataan, maka ia mewajibkan makna yang setelahnya

sederajat dengan makna yang sebelulnnya, tanpa ada petunjuk darinya

batrwa dua makna ini terjadi dalam satu waktu atau dalam dua waktu

yang berbeda, dan tidak ada petunjuk jika kedua makna ini terjadi

dalam dua waktu berbed4 mana yang terjadi terlebih dahulu dan mana

yang terjadi kemudian? Oleh karena itu, kami katakan bahwa tidak

benar takwil firman-Nya, 'Fi{- ? '#!ffr,'ifr3 "srsungguhnya

Kami telah menciptakan kamu (Adam), lalu Kami bentuk tubuhmu,"

kecuali seperti takwit yang telah kami sebutkan.

' Jika ada orang yang mengatakan bahwa terkadang orang Arab

menuturkan 'i di tempat huruf waw pada ungkapan syair,

sebagaimana perkataan sebagian mereka, l2l

a A-el;r1 6;U-*;aa
"Aku bertanya kepada Rabi'ah, 'Siapa yang terbaik,

bapak atau ibu?' Ia meniavtab, 'Keduaryo'."12"

Dia adalah Al Uqaisyar Al Asadi. Nama aslinya adalah Mughirah bin Abdullah
bin Ma'radh Al Asadi. Ia seorang penyair pencela yang meninggal dunia pada

tahun 80 H.
Ini adalah awal dari bait syaii Uqaisyar, dan setelahnya adalah:

Aku katakan balwa aht tidak mengetahui siapa yang paling buruk di antara
kalian

Dan siapa yang akujadikan sasaran cela pada lisan
Mereka hanya mengatakan bahwo llaimah yang pantas dihinakan

r22l
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maknanya adalatr df i U.i. Bisa jadi p A a.f"- ayat sma dengm I
dalam syair ini, maka perkataan itu keliru. Sebab, kitab Allah SWT

turun dengan batrasa Arab yang paling fasih- fidak boleh

mengarahkan sesuatu dari Al Qur'an kepada bahasa Arab yang srudz

(tidak populer), sementara dalam bahasa yang lebih frsih dm lebih

populer memiliki makna yang dapat dimengerti dan telah poprler.

Ada sebagian orang yang memiliki pemahmm ymg lcmah

tentang ungkapan Arab, yaitu dalam mengartikan ayratterseht, bahwa

hal itu merupakan bagran dari hal-hal yang harus dikebelakmgkan,

nurmun memiliki makna yang didahulukan. Dia Myelrm bahwa

maknanya adalatr, "Sungguh, Kami telah memcipmkm kelian,

kemudian Kami katakan kepada para malaikat, 'Bersujrdlah kepada

Adam', kemudian Kami bentuk kalian."

Ini jelas kelinr" sebab f O* masuk dalam schah rmgkean

dengan maksud mendatrulukan atas berita ymg dise6frrtan

sebelumnya. Walaupun terkadang mereka mendahuhkmya drlrn
perkataan, tetapi hal terjadi apabila ada dalil ymg mcnrmjrrkken

batrwa maknanya adalatr ta'Hir (pengakhiran). fvfisamya yalmi ii iri
ilb it * (qaama tsumma 'ab&ilah 'onnnt). Sodmgkm tila
dikataian, t'# ui ii lt + iti (qmma 'abdullolr Bumu qo'ada

'amrun [Abdullah berdiri, kemudian Amr duduk]) maka tidak boleh

diartikan batrwa Amr terjadi sebelum berrdirinya Abdrllah"

Duduknya Amr tidak terjadi kecuali setelah berdirinya Abfullah-

Jika berita (terkadang mereka mendahulukenryra ihlam
perkataan, tetapi hal ini apabila ada dalil yang menrmjukkm bahwa

Namun apa yang mereka btahui tentotg ibbrdt
(Lihat kumpulan syair cetakan elekronik, Mojma' Ars'-&q6. Abu Dhabbl
Emirat)
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maknanya adalatr ta'khir [pengakhiran]) ini benar, maka firman Allatr
swr, t :16 }<{tAt &'i,Ffiij, ? ?lt:'it5,,sesungguhnya
Kami telah menciptakan kamu (Adam), lalu Kami bentuk tubuhmu,

lremudian l{ami katakan kcpada para malailcat, 'Bersujudlah
l(amu..) !'merupakan padanan perkataan, t:p ui I i' + iU (qaama

'abdullah tsumma qa'ada 'amrun). Tidak boleh diartikan bahwa

perintah Allah SWT kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam

terjadi kecuali setelatr penciptaan dan pembentukan, berdasarkan apa

yang telatr kami paparkan sebelumnya.

Firman Allah SwT, iarg- l,,:,jj,;\ 
'r<$At "Kepada para

malailcat, 'Bersujudlah kamu kepada Adam'," sebagai ujian dari Kami
untnk mereka, hingga dapat diketahui yangtaat di antara mereka dari

yang maksiat.

l;343 "Maka mereka pun bersujud," Dia berfirman, "Para

malaikat pun sujud, ,$lr-Jy'Krruoli iblis' . Sesungguhny 
^ Gg<j

ar-;?fi*Dia tidak termasuk mereka yang bersujud," kepada Adam
ketika Dia memerintahkannya bersama para malaikat dan lainnya

untuk sujud. Kami telah menjelaskan alasan Allah SWT menguji para

malaikat untuk bersujud kepada Adam, serta telah menjelaskan

tentang iblis dan kisatrnya. Oleh karena itu, tidak perlu diulang lagi di
sini.1223

coo

t23 Silakan lihat suratr Al Baqaratr ayat34.
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t6,t 6iiL'4';rv1 36 
"ir'A iyli:j:' $i ari ( JE

@ $"'uil$!'
"Nlahber!ilmna,Apatcahyffi gmenghalutginru.unt;,tk

busttyd (lrcpdo An$rr) ih waktu alcumetrylur.:ulvnu?'

Meniawab iblt", 'Saryc lcbihbaik dmipadanya: Ensl<ffi

ciptat<anscyo dffi uryi setang diaBngLru ciptal<m dmi

tfrsh'."
(Qt. Al A'maf l7k lzl

Talcwil lirman Atlrh: '4fgl J6 "A'l +:{:' S1 6)ia U' 36

@ yl, u.l'fft $ n g6L @llah berftrman' uApakah vang

mengholangimu ito* benaiud [hepada AdamJ di wafuu aku

menyuruhmu?" Meniawab iblis, usaya lebih baik daripadanya:

Engkau ciptakan saya dtri api sedang dia Engkau ciptakai dari

tanah.")

Abu Ja,far berkata: Ini merupakan berita dari Allah SwT

tentang apa yang Dia firmankan kepada iblis ketika dia membangkang

terhadap.Nyadantidakbersediasujudkepada.AdamketikaDia
memerintatrkannya rmtuk bersuj ud'

Allah berfirman kepada iblis, A{ ( *Apakah yang

menghalangimu." Makzudnya adalah' "Sesuatu telah

menghalangimu.,, '{..3, .rit "(Jntuk bersuiud," yakni, "Kamu

meninggalkan sujud kepada Adam'" if:A i1 'oi waldu aht

menyuruhmu. " Yakni untuk bersujud kepadanya' 'e| T Ll 36

,,Menja,n,ab iblis, ,Saya tebih baik daripadarrya,,,, maksudnya adalatr

iblis berkata "Aku lebih baik darinya (Adam)'" &l'gg) ''G n 6;L
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g{ "Englcau ciptalcan aht dari api, sedanglan dia Englrau ciptolcan

dari tanah."

Jika ada yang berkata, "Beritahukan kepada kami tentang iblis,

apakah ia dicela karena sujud atau karena tidak bersujud? Jika celaan

itu karena tidak bersujud, maka kenapa difirmankan kepadanya, 6

lf{ {i:J S1 6Ei 'Apatrah yang menghalangimu untuk bersujud

(lrzpada Adam) di wabu aht merryuruhmu? 'Seharusnya difirmankan

kepadanya, 'rJz;i 'Ot 'el;l v jika celaan karena zujud. Ini jelas

menyalatri cerita yang ada di dalam Al Qur'an, dan berbeda dengan

apa yang telah diketahui oleh kaum muslim."

Jawabannya adalatr: Sesungguhnya celaan tidak menimpa iblis

kecuali karena pembangkangannya terhadap Tuhannya, dengan tidak

bersujud kepada Adam ketika Dia memerintahkannya untuk sujud

kepadanya. Akan tetapi, tentang takwil firman Allah SWT, J1 afi Y

e:A iy'.13 "Apakah yang menghalangimu untuk bersuiud (trepada

Adam) di waku aht menyuruhmu?" para attli bahasa Arab

menjelaskan beberapa pendapat yang berbeda. Namun aku akan

menyebutkan pendapat yang paling benar, yaitu:

Sebagian atrli nahwu Bashrah berkata, "Maknanya adalah ;
3l*'tl',!iii "Apayang menghalangimu untuk bersujud." Huruf f ai

sini adalah tambatran. Sebagaimana perkataan seorang penyair,

^t:.G1*rt{y eCA l:'d1"1,-,t r..pnI iio ;i
" Kedermawanannya enggan terhadap kebakhilan,

bahlran sifat itu telah lama ada padanya.

Benar, sejak usia muda.
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Kelaparan yang akan memburruhnya tidak dapat menghalanginyo

(untuk bersikap dermaw an). " t 221

Orang Arab menafsirkannya, ,prlr I ii:* Ai. Mereka

menjadikan huruf i sebagai tambahan untuk memperindatr perkataan.

Sementara ittt, Yunus me,nyatakan batrwa Abu Amr meny'ar-kan

(menjadikan harakat terakhir sebuah kata berharakat kasrah) ]i)r
dan menjadikan huruf i sebagai mudhaf itarft. Maksudnya adalah ,ri.l

/*lt , 6'rp, yakni ry e ,4, dan menjadikan huruf I sebagai

mudhaf ilaift, sebab I terkadang bisa untuk kedermawanan, dan bisa

juga untuk kebakhilan" karena seandainya dikatakan kepada

seseoriang, *Tahan hak dan jangan kamu beri orang miskin," lalu dia

menjawab, "I (tidak)," make ini merupakan sikap kedermawanan

darinya.

Sebagian ahli nahwu Kufah juga berkata seperti yang telatr

karrri sebutkan dari ahli nahwu Bashrah dalam hal makna aari tatcwit

ayat ini. Akan tetapi, ahli nahwu Kufah menyatakan bahwa alasan

masuknya huruf I pud" firman Allah SWT, 'I;3 Jl adalatr karena

pada awal ungkapan itu ada rmgkapan pembangkffigffi, yakni firman

Allah SwT, 6-#f i &i i " Dia tidak termasuk mereka yang

bersujud." Terkadang orang Arab mengulang kembali dalam

ungkapan yang di dalamnya terdapat ungkapan pembangkangan di

atas ungkapan pembangkangan, sebagai bentuk penguatan dan

penegasan.

Ahli nahwu Kufah berkata: Sama seperti perkataan mereka

dalam sebuatr bait syair,

ru Bait syair ini ada di Al-Lisor (61435), Syarh Syawahid Al Mughni (5120) dan
Ibnu Asy-Syarji dalam Amaliyah QnZq.
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#.Wg\o1r;
Kami tidak pernah melihat seperti mereka sekclompok yang memiliki

lrepala hrtam dari orang-orangyang lumpuh dan rombongan

gaiahl22s

Ungkapan pembangkangan pertama, ti, diulang kembali
dengan ungkapan pembangkangan kedu4 yakni h,!. Jadi, gabungan

kedua ungkapan pembangkangan ini menjadi taukid (penguat).

Ada yang berkata, "Huruf ! di sini bukan untuk memperindatr

ungkapan serta bukan shitah (penghubung). Justru makna $r
(halangan) di sini adalatr Jltr (perkataan). Takwil ayat 

-padapembahasan- ini adalah, "Siapa yang berkata kepadamu jangan

sujud ketika Aku memerintahkanmu untuk sujud?" Akan tetapi ill
masuk dalam ungkapan ini lantaran $r @alangan) yang bermakna

JJiJl. (perkataan) yang bukan pada lafirzlurya, sebagaimana biasa
dilalrukan pada seluruh ungkapan yang menggunakan f il mudhari'.
Contohny4 'C I bi cj3g (naadaitu an laa taqum [Aku
memanggilmu agar tidak berdinD,|,,W f ili '*ii (halafiu an laa
tajlis [Ala bersumpa]r agar kamu tidak duduk) dan redaksi yang

seumpamanya.

Sedangkan tentang khafadh-nya kata .]p.Jr (al bulihl) pada
bait syair tersebut, yakni, ;$Jr I ii:* Al "Kedermmttanannya
enggan terhadap kebaffitilau" ia berkata, "Yaitu ,F, ry, sebab I
merupakan kalimat bakhil. Oleh karena itu, seakan-akan ia berkata,

".1.I,Jr 
'z.J?.-

J:tl') {)i yr:'s!t )'-

t% Bait syair ini termaktub dalam Ma'ani Al Qur'ankarya Al Farra' (l/176).
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Sebagian mereka berkata, "Makna $t adalah vs :it u, J?,
3j-j "dinding antara seseorang dan apa yang dia inginkan". Ia berkata,

"Tertahan adalah t€rpaksa melakukan apa yang menyalahi sesuafu

yang ditatran. Seperti tertatran dari berdiri padahal itu yang

diinginkannya. Ia terpaksa melakukan apa yang menyalatri; Berdiri,

sebab orang yang bebas memilih suatu perbuatan adalah orang yang

memiliki kemampuan untuk melakukan perbtratan itu dan juga untuk

tidak melakukan perbuatan itu. Lalu, ia memiliki salah satu; antara

melakukan atau tidak melakukan perbuatan itu."

Ia berkata lagi, "Ketika sifat $r seperti ini maka dalam

firman-Nya kepada iblis digunakan kata $r. Difirmankan kepadanya,

&A it 'i:;Jl 6gt V 'Apakah yang menghalangimu untuk bersuiud

(trepada Adam) di wafuu aht menyuruhmu?' Makulrarrya adalah,

seakan-akan dikatakan kepadanya, 'Apakah yang memaksamu untuk

tidak sujud'?" .t,,

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang benar menurutku tentang

hal ini adalah, sesunggghnya dalam firman ini ada yang dihilangkan,

yang ditunjulkan oleh dalil lahir dari firman ini sendiri, yaitu

malanany4 G3r llle?6 fr\ ,1 |!;3 r, "Apa yang

menghalangimu dsi sujud hingga alat dapot mendebat alasamu tidak

sujud?

'&?l ffiilangkan karena para pendengar sudatr maklum.

Lafazh 6-;"fit9941 ,$ify"Kecuali iblis. Dia tidak termasuk

merelra yang bersujud," merupakan makna dari penyebutan 'e?1.

Firman-Ny4 |.$1 v uApakah yang menghalangimu" menunjukkan

batrwa perbuatan iblis adalatr sebelum '&?\ seandainya nampak,

sebab ini mengganti latazh'lJE-p!.
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Kami katakan batrwa ini merupakan pendapat yang lebih
benar, karena berdasarkan alasan yang telah kami paparkan

sebelumnya, yaitu tidak boleh (atau tidak mungkin) ada sesuatu di
dalam kitab Allah SWT yang tidak bermakna. Setiap kalimat dalam

kitab Allah SWT pasti memiliki makna yang benar. Oleh karena itu,
jelaslah ketidakbenaran perkataan orang yang mengatakan batrwa I
dalam firman itu hanya untuk memperindatr, tanpa ada makna sedikit

pun.

Sedangkan orang yang berpendapat bahwa makna $t ai rit i
adalah l'l;)t sehingga I masuk bersama bl, -rk" sekaliptrn $r itu
merupakan perkataan dan perbuatan, namun omng Arab tidak biasa

menggunakan $r aaam perintah untuk meninggalkan sesuatu, 3ebab

orang yang diperintahkan untuk meninggalkan sesuatu, apabila ia

mampu melakukan sesuatu tersebut dan mampu untuk tidak

melalnrkannya, maka ia melakukannya" dan tidak dikatakan bahwa ia
mela}ukannya, padahal ia telah dilarang melalnrkannya, kecuali dalam

ungkapan tidak suka, sebab dilarang dari suatu perbuatan berarti

terdapat dinding antara ia dengan perbuatan itu sendiri. Jadi, tidak

boleh (atau tidak mungkin) ada pelaku hal tersebut, sementara ia

terdinding dari melakukan hal tersebut, karena jika hal itu boleh

(mungkin), tentu harus ada hal lain yang juga terdinding, yaitu antara

ia dan perbuatan itu sendiri tidak, sementara yang demikian ini
perbuatan terlarang menjadi tidak terlarang.

Sesungguhnya iblis tidak menaati perintah Allah SWT untuk

bersujud kepada Adam karena sombong, maka bagaimana ia taat

kepada selain-Nya dalam meninggalkan perintatr Allah SWT dan tidak

taat kepada-Nya dengan tidak bersujud kepada Adam?



Tbfsir Ath:Ihabui

Boleh dikatakan kepada iblis, "Siapa yang berkata kepadamu,

'Jangan kamu bersujud kepada Adam', ketika Aku memerintatrkanmu

untuk bersujud kepadanya?" Akan tetapi, makna yang benar, insya

Allatl, adalatr apa yang hrkatakan berikut ini, "Apa yang

mengalangimu untuk zujud kepada Adam, maka Aku akan menerima

alasanmu, atau Aku akan mengeluarkanmu, atau Aku akan

memaksamu untuk tidak sujud kepada Adam." Seperti yang telatr

kupaparkan.

Firman Allah SwT, y,L ui.g6 lG u ,*'+f"Yt\ "Sqya

lebih baik daripadanya: Engkau ciptakan saya dari api sedang Dia

Englrau ciptalan doi tanoh." Allah SWT memberitatrukan jawaban

iblis ketika Dia menanyakan, "Apa yang menghalangimu dari

bersujud kepada Adam." AJasan iblis tidak bersedia sujud kepada

Adam dan membawanya menyalatri perintatr Tuhannya adalah, dirinya

merasa lebih kuat dan lebih utama daripada Adam lantaran kegtamaan

jenis yang darinya ia diciptakan 
-yaitu 

api- atas jenis yang darinya

Adam diciptakan 
-yaitu 

tanah-.

Musuh Allah ini tidak mengetahui mana yang benar dan

tersesat dari jalan lunts, sebab sebagaimana diketatrui batrwa di antara

sifat utama api adalah ringan, sembrono, tidak tetap, dan naik tinggi.

Sifat-sifat inilah yang membawa si kotor itu (iblis), setelatr kecelakaan

yang telah ditetapkan dalam kitab, kepada sikap enggan untuk

bersujud kepada Adam dan meremehkan perintatr Tuharurya.

Akibatnya, ia celaka.

Sudah diketahui pula bahwa di antara sifat utama tanatr adalatt

tetap, tidak terbunr-bgnr, tidak cepat marah, malu, dan mantap. Sifat-

sifat inilatr yang mendorong Adam, setelah keberuntungan yang telatr
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ditetapkan di dalam kitab, untuk bertobat dari kesalatrannya dan
memohon ampunan kepada Tuhannya.

Hasan dan Ibnu sirin mengatakan batrwa orang pertama yang
membanding-bandingkan 

-perbandingan 
yang salah- adalatr iblis.

Maksudnya adalah apa yang telah kami sebutkan dari kesalatran
perkataan iblis dan jautrnya dari titik kebenaran mengenai keutamaan
yang khusus diberikan Allatr kepada Adam atas selunrh makhluk-Nya,
tiupan-Nya pada Adam dari Roh-Nya, mensujudkan para malaikat
kepadanya dan mengajarkan nama-nama segala sesuatu, disamping
kemuliaan lairurya yang khusus diberikan hanya kepadanya.

si bodoh itu (iblis) sama sekali tidak mau mengakui
keutamaan Adam, bahkan menghujat dengan pernyataan batrwa ia
diciptakan dari api dan Adam diciptakan dari tanah. padahal dalam
poin ini ia juga tidak sepadan dengan Adaln, sekalipun seandainya
tidak q!3 satu pun pemuliaan untuk Adam selain ia diciptakan dari
tanah. Apalagi, Tuhan yang mengkhususkan Adam dengan
kemuliaan-Nya banyak memberikan keutamaan lain!

14391. Amr bin Malik menceritakan kepadaku, ia berkata: yahya

bin sulaim Ath-Tha'ifi menceritakan kepada kami dari
Hisyam, dari Ibnu Sirin, ia berkat4 .,Orang pertama yang
membanding-bandingkan adalah iblis, dan tidaklatr disembatr
matahari dan bulan kecuali dengan sebab perbandingan-
perbandingan.ttt226

t226 Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil er4s4),Ibnu Athiyah dalam Al Muharrir
Al wajiz Q1379), Al Qurthubi dalam tafsirnya (7fi71), dan Abu Hayyan dalam
Al Bahr Al Muhith (S/18).
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14392. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Katsir

menceritakan kepada kami dari Ibnu Syaudzab, dari Mathar

Al Warraq, dari Hasan, tentang firman Allah SWT, U,;fr
$ uii#: 2G"Engkau ciptakan saya dari api sedang Dia

Engkau cipakan dari tanah," ia berkata, "Iblis

membandingkan. Dialatr orang pertama yang membanding-

bandingkan."l2T

Ahli tal$vil juga mengatakan seperti yang telatr kami sebutkan

tentang ayat ini.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

14393. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Utsman

bin Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata: Bisyr bin

Imaratr menceritakan kepada kami dari Abu Rdtq, dari

Dhahhak, dari Ibnu Abbas RA, ia berkata "Ketika Allatl

menciptakan Adam, Dia berfirman khusus kepada para

malaikat yang bersama iblis, tidak kepada para malaikat lain

yang berada di langit, 'Sujudlah kalian kepada Adarn'.

Mereka pun selunrhnya sujud, kecuali iblis. Dia enggan dan

bersikap sombong. Dia pun berkata, 'Aku tidak akan bersujud

kepadanya. Aku lebih baik darinya, lebih tua usia, dan lebih

kuat'. $uiffi:lG u ,EiL 'Engkau ciptakan aht dari api,

sedangkan dia Engkau ciptakan dari tanah'. Dia berkata,

'sesungguhnya api lebih kuat dari t*u1r:.::1228

'* Ibid.
'- lbnu Athiyah dalam Al Muhorir Al llajiz (21379)-



SwahAJHrafi

14394. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Husain

menceritalran kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Jr.raij, dari Mujatrid, tentang firman

AllalL SG oe .{;if "Engl@u ciptalron saya dari api," ia
berkata, "Kemudian Dia menjadikan keturunan Adam dari

n .nlr29

Abu Ja'fer berkata: Perkataan musuh Allah (iblis) itu bukan

jawaban pertanyaan Allah SWT, sebab Allah SWT berfirman

kepadanya, *Apa yang menghalangimu dari sujud?" Lalu iblis tidak

menjawab bahwa yang menghalanginya dari sujud adalah

penciptaannya yang dari api, dan penciptaan Adam yang dari tanah.

Akan tetapi, dia memberitahukan tentang dirinya, yang dalam

pemberitatruannya ini terdapat pernyataan yang menempati jawaban.

Oleh karena rtu, ia berkata, * u irggt lG u ,# "Englau

ciptakny aht dui api, sedangkan dia Engknu ciptakan dari tanah."

ccc

e;$i'n t$q6 a"1<1 ;1 ii iK6 W ry i6

" 6f,1il bafhman,'Tunriah l<snw ilari nnga itu; l<mena

lrranu ddak qffifiryd ntrrtyonlbornslcfi. diri di ilalanmya,

rD Kami tidak menemukan otsar rni dengan sanad tni dalam sumber rujukan yang
kami miliki. Namun Ibnu Hajar pernah menyebutkan seperti ini dalam Fath Al
Boi (8A45), dri Qatadah dengan konteks, "Adam dikeluarkan dari tanah, dan
keturunannya diciptakan dari air yang hina."
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mdl$ l<eluarlah, sesufigguhrry a l<firnl tc1ttw,fl* of (mg. or ang

yanghinal"(Qs. Al A'raaf [7]: 13)

rakwit lirman Allah: *UA.'S1 6ii,'oK6f)+$i(;
@ 6#i'u 6(l (Allah berftrman, "Turunlah kttrtu dari surga

itu; karena kamu tidak sepatutnya menyombonghan diri di

dalamnya, maka keluarlah, sesungguhnya kanu temusuh orang-

orang yang hin*")

Abu Jarfar berkata: Maksudnya adalah, "Ketika itu Allah

SWT berfirman kepada iblis, $ ry'Turunlah kmnu dari surga

itu'."

Kami telah menjelaskan makna latazh gll' sebelumnya'

maka tidak perlu diulang kembali.

V 
"3d1i 

6 ii f{r 6 "Karena komt tidak septutnva

menyombongkan diri di dalamnya." Allah SwT berfirman, "Allah

berfirman kepada iblis, 'Turunlah kamu darinya 
-yakni 

dari surga-.

ij iK(Ji " Karena pamu tidak s epatunya' " p;;ah berfirman,

"Maka tidak sepatutnya kamu sombong di dalam surga dari taat

kepada-Ku dan terhadap perintatr-Ku' ."

Jika ada yang berkat4 "Apakah boleh bagi seseorang bersikap

sombong terhadap perintah Tuhannya dan terhadap taat kepada-Nya di

luar surga, sehingga difirmankan,'Tidak sepatutntn nunlnmbongftnn

diri di dalam surga2"

Jawabannya: Maksudnya tidak seperti itu. Maksud sebenarnya

adalatr, "Turunlah kamu dari surga, sebab tidak boleh tinggd di dalam

surga orang yang sombong terhadap perintatr Allah. Sedangkan di luar
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surga, bisa saja ditempati oleh orang yang sombong terhadap perintah

Allah."

Firman Allah SWT, e;$i 'u i4 tF6 "Mol* keluarlah,

sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. " Ia berkata,

"Oleh karena itu, keluarlatr kamu dari surga! Sesungguhnya kamu

termasuk orang-orang yang telah mendapatkan lrllalr 1U6ir1 ililr
' Ke hinoan dan lcerendahan', dati Allah."

Dikatakan,6r/r: t3(*j (f* ';U- jb. Ada yang mengatakan
'f:fu: t:)V* 'jU 'f* seperti yang kami katakan ini. As-Suddi

mengatakan berikut ini :

14395. Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr

menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan

kepada kami dari As-Suddi, tentang ayat, 'ui.i2!tir6$'et6
" Maka keluarlah, se sunggultnya kamu termasuk orang-orang

yang hina," batrwa 16llr afiinya kehinaan.lao

c{tc

@ l# AtrL J 6@'oj:$. ;; JL:i*l l(,
'Iblis meniawab,'Bqi turgguhlah so,yd sanpai wakat
m.qel<adibangkitl<f,r.'.Allahberf irmmr,'Seszngguhnya

l<frnau tcnnasuk mer.el<a yofig diberi tn:nguh'."

(Qs. Al A'raaf [7lz L4-L5l

t230 Ibnu Athiyah dalam Al Muhorir Al Wajiz (21379).
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ratouil firman Altah: 'n {tyJf @ '"fr- ii- Jy-il;i' i('
@ ,rJfi( (blis menjawab, "Beri tangguhlah saya sampai waktu

mereha dibangkilkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu

termasuk mereka yang diberi tangguh.")

Abu Ja'far berkata: Ini termasuk salah satu kejahilan iblis

yang sangat kotor. Dia meminta kepada Tuhannya sesuatu yang ia

tatru bahwa tidak ada seorang pun dari makhluk Allah yang dapat

melakukannya. Ia meminta penangguhan waktu sampai Hari Kiamat,

hari dibangkitkannya selurutr makhluk. Seandainya diberikan apa

yang ia minta tersebut, berarti ia telah diberi kekekalan dan keabadian,

tidak ada fana bersarnanya, sebab tidak ada kematian setelah

kebangkitan.

Allah SwT lalu berfirman , +itrt ,i- JL @ !"F t 6i9

,Hi "(Kalau begrtu) maka sesungguhnya kamu termasuk yong

diberi tangguh, sampai hari (suatu) yang telah ditentulmn "{Qs. Al

Hijr [5]: 37-35) Yaitu hari yang Allah telatr menetapkan kebinasaan,

kematian, dan kefanaan padanya. Tidak ada sesuatu pun yang tersisa

dan fana kecuali Tuhan kita Yang Maha Hidup, Yang tidak akan mati'

Allah SWT berfirm ur, *A * ; k "setiap yang bernymta

alran merasakan mati." (Qs. Ali 'Imraan [3]: 185) Lafazh ,,fu)'
dalam batrasa Arab artinya ;13t. Dikatakan, yript * 'rbr't$'
r]6.!1"Aku menunggu karena aku berhak ut*"vi,d; 

"fu 
akan benar-

benar menunggu."

Jika ada yang berkata, "Sesungguhnya Allah SWT

berfirman kepada iblis -ketika 
ia meminta penangguhan

hingga hari semua makhluk dibangkitkan-, 'uJ;3( ',y

"sesungguhnya knmu termasuk yang diberi tangguh," seperti dalam

ayat ini, berarti Dia telah memperkenankan apa yang dipintanya?"

telatr

waktu

ity
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Jawabannya: Sebenarnya tidak seperti itu. Allah
memperkenankan apa yang diminta iblis saat Dia berfirman,

"Sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan hingga

waktu yang kamu pinta, atau sampai Hari Berbangkit, atau sampai

hari semua makhltrk dibangkitkan." Atau yang sepadan dengannya,

yang menunjukkan perkenan-Nya atas permintaan penangguhan

waktu tersebut.

Tidak ada petunjuk apa pun dalam firman Allah SWT, e 64,
'u*Al "sesungguhnya kamu termasuk yang diberi tangguh,"

seandainya tidak ada ayat lain yang di dalamnya menjelaskan masa

penangguhan untuknya, yaitu firman Allah SWT, @ 'rr;rli G Ag
,Fi ,2t11 ;- .!l "(Kalau begrtu) maka sesungguhnya kamu

termasuk yang diberi tangguh, sampai hari (suatu) yang telah

ditentulran." Berapa larna masa penangguhan yang diberikan

kepadanya? Sebab, apabila Dia memberi penangguhan selama satu

hari, labih, atau kurang, maka iblis sudah termasuk orang yang diberi
penangguhan dan sudatr terwujud janji Allah yang benar. Akan tetapi,

Dia telatr menjelaskan lamanya masa penangguhan itu dengan ayat

yang telah kami sebutkan. Dengan demikian, dapat diketahui lamanya

masa penangguhan yang diberikan kepada iblis.

14396. Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr
menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan

kepada kami dari As-Suddi, tentang ayat, iXA-;ft J.5 jV

@r&if +)l ri tf @ 'u"Ei-rtGiigJ? @'ok-r;
"Berlcata iblis, 'Ya Tuhanht, (lralau begitu) maka beri
tangguhlah kcpadafu sampai hari (manusia) dibangkitkan'.

Allah berfirman, "(Kalau bergitu) maka sesungguhnya kamu

termasuk yang diberi tangguh, sampai hari (suatu) wahu
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yang telah ditentulran " (Qs. Al Hijr [15]: 36-38) Dia tidak

memberinya masa penangguhan sampai Hari Berbangkit,

akan tetapi Dia memberinya masa penangguhan sampai hari

yang telah ditentukan, yaitu hari ditiupkannya sangkakala

pertama. Ketika itu pingsanlatr seluruh orang yang ada di

langit dan bumi, lalu mati.l23l

Abu Ja'far berkata: Jadi, penakwilan firman Allah SWT ini

adalah, "Iblis berkata kepada Tuhannya, 'Berilah penangguhan waktu

kepadaku. Tundalatr kematianku, beri tempo, dan panjangkan usiaku.

Jangan Engkau matikan aku'." |fr. rj- JLi" berkata, "sampai hari

(manusia) dibangkitkan." Allah SWT iatu berfirman, 'u+!S'n 6fy
"sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh'."

Yaitu sampai hari ditiupkannya sangkakal4 ketika semua orang yang

ada di langit dan di bumi mati, kecuali yang dikehendaki Allah."

Jika ada yang berkata, "Apakah ada orang lain yang diberi

penangguhan sampai hari itu selain Iblis, sehingga difirmankan,

'sesungguhnya kamu termasuk di antara mereka'?"

Jawabannya: Benar, yaitu orang yang tidak dicabut rohnya

oleh Allah dari makhluk-Nya hingga hari itu, yaitu orang-orang yang

mengalami langsung Hari Kiamat. Mereka adalah orang-orang yang

diberi penangguhan waktu dengan usia mereka sampai hari tersebut.

oleh karena itu, dikatakan kepada iblis, '",F t 6'$ *1xoto,

begitu) maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi

tangguh)." Maknanya adalatr, "Sesungguhnya kamu termasuk orang

yang tidak dimatikan oleh Allah kecuali pada hari itu."

r23rAl quthubi dalam tafsirnya (71174), dari As-Suddi dan Ibnu Abbas RA, serta Al
Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (3D04-205), dari Al Kalbi.
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'dr#iiiLbii.fr'{,{-rt-qi6,
'Iblis meni aw ab r'Kor ena En3ltau talah menghutwrr s ay a

tersesat, say d benf,r -benar al<an (rnen&alang.haldr.gi)
m.qel<o dari jalan Engl<m y ang hlrus.,,

(Qs. Al A'raaf [7]: 16)

Takwil firman Auah: @ -d3if ;iLi?";r.i{Y g-;q jE
(Iblis mcnjowob, "Katena Enghau telah menghukum saya tersesat,
saya benar-benar ahan [menghalang-halangiJ mereho dari jalan
Engkau yang lurus.')

Abu Ja'far berkata: Allatr SWT berfirman, ..Iblis berkata
kepada Tnhannya, ,{_*1V 'Kareno Engkm telah menghuhtm saya
tersesat' . Yalmi, 'iilbl tl'ri 'Karena Engkau telah menyesatkan aku'."

'sebagaimana 
disebutkan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

14397. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah
bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu,awiyah
menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu
Abbas RA, tentang firman Allah SWT, ,{_rAI5,,Karena
Englrau telah menghuhtm saya

"Menyesatkan alku. 
r: I 232

14398. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepadaku, ia berkata: Ibnu Zaid, berkatatentang
firman Allah SWT: ,#rLl T7$, "Korena Engkau telah

tBz Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al uyun (3/206), Al Baghawi daram Ma'arim
At-Tanzil Q/457), dan Ibnu Athiyah dalam Al Muhanir Al Wajiz (21380).
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menghuhtm saya tersesaf," bahwa maksudnya adalah, 6i
',i:lbt "Karena Engkau te I atr menyesatkan 4L,r. : I t 23 3

Sebagian ulama menakwilkan firman-Nya, g-t*-$" Karena

Engtrau telah menghuhtm saya tersesaf" dengan ;<ilt 6. "Karena

Engkau telatr menghancurkanku," dari perkataan mereka JLaAt tg O

qi a*-. Yakni, apabila anak unta tidak mendapatkan ait susu, maka

binatang ini mati. Dalam sebuah syair karya Amir bin Al Majwa (lihat

Al Aghani 51122) dikatakan:

"" * tj fr; W1t ,$r*;j 
"rtrr 

'^iU

Selalu dalam dekapan adalah bukan wuiud sapihan padanya

dengan mengambil sedikit dari aliron susu yang melimpah sebab

tidak ada satu mryit pun yang elok dalam dandanan.t23a

Asal makna rrilr dalam batrasa Arab adalah seseorang

menghiasi sesuatu untuk orang lain, hingga menganggapnya.&agus,

unttrk menipunya. Diceritakan dari sebagian kabilatr Thay, dia berkata

"Lafazh(r6 i,yi !ft[maksudnya adalah A-i'€-t 'Ia menjadi sakit'."

Ada juga sebagian ulama yang menakwilkan batrwa ungkapan

itu bermakna sumpah. Seperti maknanya, *rf 3l i,'Uil 'qt,l)UtiLi
'nW,"l3 "Maka dengan tipuan-Mu kepadaku, aku pasti menghdlangi

mereka dari jalan-Mu yang lurus." Sebagaimana dikatakan, irLll 4q

t.ii "Demi Allah, aku pasti melakukan itu."

Ada lagi yang menakwilkan bahwa ungkapan itu bermakna

balasan. Seakan-akan maknanya, Hi Ldi! 'eirl'4 \l',4i1 '4

1233 Al Mawardi dalamAn-Nukatwa Al Uyun(31206).
r23a Bait ini ada dalarn Ishlah Al Mantiq, Ibnu As-Sakinah (h. 313); Ma'ani Al

Kabir,Ibnu Qutaibah (h. 1593); Al-Lisan (ld. 5, h. 33ll); Al Mukhasluhash,
Ibnu Sayidah (7141).
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'nj€.:3 '*rf "Karena Engkau menyesatkanku, atau dengan sebab

Engkau menyesatkanku, aku pasti menghalangi mereka dari jalan-Mu

yang lurus."

Abu Ja'far berkata: Dalam ayat ini terdapat keterangan yang

sangat jelas tentang ketidakbenaran perkataan kelompok Qadariyah,
batrwa setiap orang yang kafir atau beriman itu karena Allatt
mendatangkan sebab-sebab kekufuran atau keimanan kepadany4 dan

sebab yang menyampaikan orang yang beriman kepada keimanan

sama dengan sebab yang menyampaikan orang kafir kepada

kelcufirran.

Seandainya perkataan mereka memang benar, maka iblis pasti

bisa berkata, ,grL1 T1$ "Karena Engkau telah menghuhtm saya

tersesat." Malananya adalatr 'i?bl V "Karena Engkau telah

memperbaikikrl" jika penyesatan adalatr sebab perbaikan, dan dalam

pem@ritatruannya tentang penyesatan terdapat pemberitatruan tentang

perbaikan.

Akan tetapi, karena sebab penyesatan dan perbaikan itu
berbeda, dan sebab yang dengannya dia sesat dan celaka itu berasal

dari sisi Allah, maka dia menyandarkan sebab itu kepada-Nya. Dia
pnn berkata, ,{-rll T1,$ "Karena Englcau telah menghuhtm saya

tersesat. "

Seperti inilah perkataan Mtrhammad bin Ka'ab Al Quraztri:

14399. Musa bin Abdunahman Al Masruqi menceritakan kepadaku,

ia berkata: Taid bin Habbab menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abu Maudud menceritakan kepada kami: Aku
mendengar Mtrhammad bin Ka'ab Al Quraztri berkat4
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"semoga Allah membinasakan kelompok Qadariyah.

Sungguh, iblis lebih tahu dengan Allah dari merekvtnt23s

Firman-Ny a,'6y|.Irt ifLir, i "t:!i'{ " saya benar-benar akan

(menghalang-halangi) mereka dari ialan Englcau yang lurus,"

maksudnya adalafr, Iblis berkata, gEJj' Jot? ?ti ,tjr+\ "Aku

pasti akan duduk untuk 
-menghadang- 

mereka di jalan-Mu yang

lurus."

, '# ifLi "Jalan Engtrau yang lurus," maksudnya adalah

i-Ft 'ela--b "Jalanmu yang tidak bengkok." Itu adalah agarna Allah

yang hak, yaitu Islam dan syariatnya. Maknanya adalah, "Aku pasti

akan menghalangi bani Adam dari menyembah-Mu dan taat kepada-

Mu. Aku pasti akan menipu mereka sebagaimana Engkau menipu aku,

dan aku pasti akan menyesatkan mereka sebagaimana Engkau

menyesatkan aku."

Hal itu sama dengan yang diriwayatkan dari Subrah bin Fakih,

"sesungguhnya syetan duduk untuk -menghadang- 
anak Adam di

beberapa jalan. Dia duduk untuk mereka di ialan Islam. Dia berkata,

'Apalroh lramu akan berislam dan meninggalkan agamamu iuga
agama nenek moyangmu?' Namun anak Adam rtu fidak menurutinya,

malra ia pun berislam. Kemudian ia duduk untuk mereka di jalan

hijrah. Ia berkata, 'Apakah kamu akan berhijrah dan meninggalkan

'2'5 Ibnu Athiyah dalam Al Muharrir Al lYaiiz (2/381).
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bumi dan langitmu? Sesungguhnya perumpamaqn orang yang

berhijrah seperti htda dalam kandang?' Namun anak Adam itu tidak

menurutinyo, maka dia pun berhijrah. Kemudian ia duduk untuk

merelu di jalan jihad, yabti berjihad dengan diri dan harta. Ia

berlrata, 'Apakah kamu akan berperang, lalu kamu dibunuh, lalu

istrimu dinilrahi dan hartamu dibagi-bagt?' Namun anak Adam itu

tidak menurutfutya, mako ia pun berjihad'. " "t236

Diriwayatkan dari Aun bin Abdullah, tentang makna ayat,

'Ui::{liilrV "Jalan Engkau yang turus," sebagai berikut:

14400. Ibnu Wakil menceritakan kepada kami, ia berkata:

Habbuwaih Abu Zand menceritakan kepada kami dari

Abdullah bin Bukair, dari Muhammad bin Sauqah, dari Aun

bin Abdullatr, tentang firman Allah SWT, 6Li i iii\I
'# "Saya benar-benar akan (menghalang-halangi)

..,--mereka dari jalan Engkau yang lurus," dia berkata "Jalan

Makkah."t237

Perkataan Aun ini, sekalipun termasuk salatr satu jalan Allah

yang lurus, akan tetapi bukan jalan yang dimaksudkan oleh iblis.

Sesungguhnya musuh Allah itu memberitatrukan batrwa ia akan duduk

untuk menghalangi mereka di jalan Allah yang lurus dan tidak

menyebutkan secara khusus satu jalan dari jalan-jalan lainnya. Jadi,

yang diriwayatkan dari Rasulullatr SAW tersebut lebih cocok dengan

ztratrir ayat Al Qur'an, dan merupakan penakwilan yang paling bagus,

sebab si kotor itu (iblis) tidak akan berhenti menghalangi hamba-

t"t HR. Al Baihaqi dalam Syu'ab Al Iman @Dl) dn Al Harits dalam musnadnya
(l/l5o),

1237 Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (31206),Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al
Masir (31176), dan Abu Hayyan dalan Al Bahr Al Muhith (5121).
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hamba Allah dari setiap hal atau perbuatan yang mendekatkan mereka

dengan Allah SWT.

Seperti yang

tentang makna ayat,

dalam ayat ini.

kami katakan inilah para ahli takwil berkata

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

14401. Mutrammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujatrid, tentang firman Allah SwT, '"i::llt iiti "Jalan

Engkau yang lurus",ia berkata, "!ir 6etenaran)."t238

14402. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujahid, seperti redaksi tadi.

14403. Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan keapda kami, ia berkata: Abu Sa'ad Al Madani

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar

Mujahid berkata, tentang firman-Nya, ii''.( iiLbi'"ofr<I
*Saya benar-benar aknn (menghalang-halangi) mereka dari

jalan Engkau yang lurus," ia berkat a, "Lafazh '6;it Sq
"Jalan yang benar," maksudnya adalah, "Aku pasti akan

menyesatkan mereka kecuali sedikit."l23e

Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (3/206) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad
Al Masir (3/176).
Al Mawardi dalamAn-Nukatwa Al Uyun(31206).

'St iiLi "Jalan Engkau yang lurus," di

l23E

1239
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Abu Ja'far berkata: Ahli batrasa Arab berbeda pendapat

tentang konteks firman-Nya, '# iiLi i i:iiY *saya benar-

benar alran (menghalang-halangi) mereks dari jalan Engkau yang

lurus."

Sebagian ahli natrwu Bashrah berkata, "Maksudnya adalah

pt:A *,f & '# i,'rfil 'Aku pasti akan duduk untuk -
menghadang- mereka pada jalan-Mu yang lurus'.

Sebagaimana dikatakan, k 'rr;- "menghadap ke aratr

Makkah", maksudny \ k i! "ke Makkatr". Sebagaimana perkataan

seorang penyair,

'*'ArtAt?'u. re t?tL',;b\ ;Lt\t'is
"sealrnn-akan, jika afu berusaha menangkap burung bersama

munculnya bintang di langit, maka pasti berhasil."r2a0

.Maksudnya adalah l*,r'll*\,lalu hunrf Da' dihilangkan. Juga

seperti dalam firman Allah SWT, '{.$';1 4 "Apakah lramu hendak

mendahului janji Tuhanmu?" (Qs. Al A'raaf [7]: 150) Maksudnya

adalatr '€3" it',f '#l "Apakah kamu hendak mendahului dari janji

Tuhanmu."

Sebagian ahli natrwu Kufah berkata, "Maksudnya 
-namun

hanya Allah yang lebih tatru- adalah, g+ et e* e 'A i,'rfil
'Aku pasti akan duduk untuk 

-menghadang- 
mereka atas jalan

mereka dan di jalan mereka."

Dia berkata, "Membuang sifat dari redaksi ini dibolehkan,

sebagaimana dikatakan, g-.lr:, +i & i e.lrl, 'r*i U 'c':r3 'Aku

t2a0 Kami tidak menemukan bait syair ini dalam sumber rujukan yang kami miliki.
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duduk turtukmu di jalan dan di atas jalan', sebab jalan merupakan sifat

dalam makna yang mengandung makna seperti yang terkandung

dalam hari, malam, dan tatrun, apabila dikatakan, o|# i ti llEl
ri 'Aku akan menemuimu esok hari dan aku akan menemuimu pada

lsok hari'."

Abu Ja'far berkata: Menurutku pendapat ini lebih baik dari

pendapat sebelumnya, sebab duduk membutuhkan tempat untuk

diduduki, sebagaimana dikatakan, |$tgi e'.Ui "Di tempatrnu aku

mengambil posisi duduk." Jadi, dikatakan juga, et +rf * '-,fi
+tf (Aku duduk di atas jalanmu dan di jalanmu). Seperti

diungkapkan dalam sebuah.syair:

ljfrr eptks g ^Y')rx-'&t?
Lembut, dengan menggerakkan telapak tangan mala akan dapat

bercampur dengan isinya *,:

Hal itu seperi lumrahnya srigala berada padaialananr2ar

Orang Arab juga biasa berkata dalam ungkapan yang di

dalamnya terdapat nama-nama negeri dengan ungkapan seperti, Llji
srrr; t*i ik*Aktduduk di Makkah dan aku berdiri di Baghdad."

ccc

r2or Bait ini ada dalam kitab Mughni Al-Labib an Kutub Al A'arib, jld. l, h. ll3.
juga ada dalam Al Qurtubi 71175 yang diungkapkan oleh Sa'idah bi Ju'ayatr Al
haddi. Disebutkan juga oleh muhaqqiq Taujih Al-Lamhah, cet. Darussalam, h.
196. Ada juga pada Diwan Al Hadzlain (l/190); Al Khasha'ish (3319); Al Amali
Asy-Sy aj ari ah Q I a\ dan Hama' Al Hawami' ( I 1200).

t
JJ



SwahAJAtrarrt

$"fu+,w ;6 ;iyfi fi Fyf, a'rr ti *'i #S 7
6gtr'i5i'q

"Kenudiarr sayo al<an nendaungi merel<a dari rnrntl<a dmr

daribelal<mg nerelta,, dmil,anan dfrn dadkin rnercl<a. Dan
Endl<M tidak al,an mendapati l<ebany al<m merel<a

berryuhrn (tnat)."

(Qs. Al A'raaf lll: l7l

rarcwir rirman Allah: afi g e* a bni 5'a #s?
6-tg 'iFf '4 $ --i#3 6 (Kemudian sava akan

mendatangi mereka dari muha dan dari belakang mereka, dari

kanan dan dari kiri mereka. Dan Engkau tidah akan mendapati

kebaryakan mereka bersyukur [taatJ)

Abu Ja'far berkata: Para ahli takwil berbeda pendapat

tentang firman Allah SWT ini.

Sebagian berpendapat bahwa firman-Nyu, 'fg;,i 6.U:;*S?
"Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muko," maksudnya

adalatr dari aratr akhirat. a* U "Don dari belakang mereka."

Maksudnya adalatr dari arah dunia. ;r:S A "Dari konan merel(a."

Maksudnya adalah dari aratr kebenaran. i{P i6 "Dan dari Hri
mereka, " maksudnya adalatr dari arah kebatilan."

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

14404. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah

bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah



ThtsitAl/a;Ilurtui

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas RA,

tentang firman-Nya" futi 6.U -i*Sf "Kemudian saya

akan mendatangi mereka dari muka," dia berkata, "Aku buat

mereka ragu-ragu pada akhirat mereka. A* U 'Dan dari

belalrang merelra', maksudnya adalatr, 'Aku buat mereka

senang pada dunia mereka' 6 6 'Dari kanan',

maksudnya adalatr,

agama mereka'.

maksudnya adalah,

kemaksiatan; .;;1242

samarkan atas mereka perkara

6 'Dan dari kiri merelta',

buat mereka suka sekali dengan

'Aku
\ r-,'lev
'Aku

Diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas RA dengan sanad ini
tentang takwil ayat tersebut, sebuah takwil yang berbeda dengan

takwil ini, yaitu:

14405. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, Abdullah bin Shalih

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr

menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu

Abbas RA, tentang firman-Nya, A;1 5 U #5 ?
"Kemudian saya akan mendatangi mereka dari mukn,"

batrwa maksudnya adalah dari sisi dunia, A*A "Dan dari

belakang mereka," maksudnya adalatr dari aktrirat. ;r:fi A
"Dari knnan," maksudnya adalah dari arah kebaikan-

kebaikan mereka. i4;P 6 "Dan dari Hri merekn,"

maksudnya adalatr dari aratr keburukan-keburukan

mereka.l2a3

r2a2 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5t1444), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Uytn (1D07), dan Al Baghawi dalarn Ma'alim At-Taruil Q1457).

r2o3 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5ll444), Al Mawardi dalam An-Nulst wa Al
Uytn (1D06-207), dan Ibnu Athiyatr dalarn Al luluhanir Al Waiiz (U381).
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Riwayat ini diperkuat oleh riwayat berikut ini:

14406. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas RA, tentang firmT

Auah swr, i+F a 6s fi ?* a-''ffti 6u :;*5 7
"Kemudian saya akan mendatangi mereka dari mulca dan

dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri merel<o," ia

berkata, "Maksud lafazin 'rrri 6 [r2 "Dari muka," adalah

dari aratr mereka. Maksud lafazh # A "Dan dari

belakang merel{a," adalah perkara akhirat mereka. Maksud

latazir- ;$ g "Dari lcanan," adalatr dari arah kebaikan-

kebaikan mereka. Maksud lafa/r- i*;6 ft "Dari kiri

merelca," adalah dari arah keburukan-keburukan mereka' l2aa

14407. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id
"menceritakan 

kepada kami dari Qatadatr, tentang firman-Nya,

'-"1;i 5 ', ;*S 7 "Kemudian sava a*an mendatangi

merela dari muka," bahwa maksudnya adalah, iblis

mendatangi mereka dari hadapan mereka, lalu ia

memberitatrukan bahwa tidak ada kebangkitan, tidak ada

snrg4 dan tidak ada neraka #- iis "Do, dari belapang

fnereka,,, maksudnya adalatr dari perkara dunia. Ia menghiasi

dunia rurtuk menggoda mereka dan memanggil mereka

kepada dunia. ;*t A "Dari kanan," maksudnya adalah

dari arah kebaikan-kebaikan yang mereka cita-citakan. 6
i*-{6 uDan dari kiri mereka," maksudnya adalah dia

t2* Ibnu Athiyah dalarn Al Muhtrir Al Woiiz (21381).
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menghiasi keburukan dan kemaksiatan untuk menggoda

mereka dan memanggil mereka kepadanya, serta menyuruh

mereka untuk melakukannya. Iblis mendatangimu, hai anak

Adam, dari segala aratr. Akan tetapi dia tidak mendatangimu

dari arah atas. Dia tidak akan mampu menghalangi antara

dirimu dengan ratrmat Allah SWT.I245

Selain mereka ada juga yang berkata, "Makna firman-Nya, ';ri

bni 5 'Dari muka', adalah dari arah dunia mereka. 6a!f {:'Oi"
dari belakang mereka', adalah dari aratr akhirat mereka."

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

14408. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Mu'ammil menceritakan kepada kami, ia berkata:

Su&an menceritakan kepada kami dari Manshur, dari

Ibratrim, tentang firman-Nya, Ali A 'rrt1 6.U :#f ?
"Kemudian saya akon mendatangi mereka dari muka dan

dari belakang mereka," ia berkata" "Lafa^ 'g,i,j 6.[i 'O*i
mulca', maksudnya adalatr dari aratr dunia mereka. FrlL ;t
'Dari belakang mereka', maksudnya adalah dari aratr akhirat

mereka. a# A 'Dari kanan', maksudnya adalatr dari aratr

kebaikan-kebaikan mereka. i*.{(, ,6 'Dan dari kiri
mereka', maksudnya adalah dari aratr keburukan-keburukan

mereka."l246

1245 Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil Q1457),Ibnu Katsir dalam tafsirnya
(6D69), dan As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (31427). Dia menisbatkan
riwayat ini kepada lbnu Abi Syaibah, Abdu bin Humaid, dan Ibnu Al Mun&ir.

126 lbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511444-1445), Ibnu Al Jauzi dalam Zad At
Masir (31176), dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil (2D57).
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l44}g. Ibnu Wakil menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami dari suffan, dari Manshur, dari

Al Hakam, tentang firman Allah SwT, bni 5,U,i*if
i4iip ft # g6 A* ; "Kemudian soYa atan

mendatangi mereka dari muka dan dari belakang merekn,

dari kanan dan dari kiri mereka," ia berkata, l1+li 6 U
"Dari mulca," maksudnya adalah dari dunia mereka' A*U
,,Dan dari belakang mereka," maksudnya adalah dari akhirat

mereka. ;r*1 A "Dari lcanan; maksudnya adalatr dari

kebaikan-k"Uuit* mereka. i$P gt " Dan dari kiri

mereka:, maksudnya adalah dari arah keburukan-keburukan

mereka.1247

14410. Suffan menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Al Hakam,

tentang firman Allah swr, b;i 5,:i -i*S'f "Kemudian

saya akan mendatangi merela dari mul{a," ia berkata, *Dari

aratr dunia. Ia menghiasi dunia untuk menggoda mereka. {2
11!L,Dan dari belalang mereka', maksudnya adalatr dari

aratr akhirat. Dia buat akhirat itu seakan masih lama

datangnya kepada mereka. A*1gt'Dari 
panan ', maksudnya

adalatr dari aratr kebenaran. Dia menghalangi mereka dari

kebenaran i+P 1/2,Dan dari kiri mereka', maksudnya

adalatr dari aratr kebatilan. Dia buat mereka senang kepada

r2o? Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511445), Al Qurthubi dalam tafsirnya (71176),

Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al liasir (31176), dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-

Tanzil Q1257).
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kebatilan, dan dra hiasi kebatilan itu untuk menggoda

mereka."1248

l44ll. Muhammad bin Husain menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia

berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Suddi, tentang ayat, ;r;Lfl fi Fgy ut '6"$i * U -iy$ 'i

i4;P ;ff "Kemudian saya akan mendatangi mereka dari

mulra dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri
mereka," bahwa maksud lafaz/r 'fr;;i 6 

t4 "Dart mukn)

adalah dunia. Aku ajak mereka kepada duniq dan aku buat

mereka senang kepadanya. Maksud lafazh 'yti[" {s "Dan

dari belakang mereka," adalah dari akhirat. Aku (iblis) buat

mereka ragu-ragu padanya, dan aku jauhkan akhirat dalam

pikiran mereka. Maksud latazh # 6 "Dari kanan,"

adalah kebenaran. Aku (iblis) buat mereka ragu-ragu pada

kebenaran. Maksud lafazh i$,f;t rd " Dan dari kiri merela,"

adalah kebatilan. Aku (iblis) buat kebatilan itu ringan

atas merek4 dan aku buat mereka senang kepada

kebatilan.l2ae

14412. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku, ia berkata: Ibnu Juraij berkata, "Maksud firman-

Nya, fo4i $.tq'Dart muka',adalatr dari dunia mereka. Aku

''t lbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511445), Al Qurthubi dalam tafsirnya (71176),

Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (31176), dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-
TtailQDST).

r2ae 15nu Abu Hatim dalaur tafsirnya (511444-1445) dan Al Mawardi dalan An-
Nukat wa Al Uyun (3D07) dalam empat atsar yang terpisah.
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buat mereka senang kepada dunia. #- f,j'Dan dari

belakang mereka', adalatr akhirat mereka. Aku buat mereka

mengingkari akhirat, dan aku buat mereka tidak peduli

terhadapnya. # $i 'Dari kanon', maksudnya adalah

kebaikan-kebaikan mereka. Aku buat mereka tidak peduli

terhadapnya. i*{,(, s$'Dan dari kiri mereka' adalah

keburukan-keburukan amal perbuatan mereka. Aku buat

mereka menganggapnya 6ui1. :r I 2so

Selain mereka berkata, "Maknanya adalah, 'Aku akan

mendatangi mereka di mana mereka dapat melihat dan di mana

mereka tidak dapat melihat."

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

14413. Mutrammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:
* Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujahid, tentang firman Allah, 'frti 6?ai "Dart muka" dan

6 lii "Dari konan," ia berkata, "Di mana mereka dapat

melihat. e{- U 'Dan dari betatrang mereka', dan UF g
'Dan dari kiri mereka', maksudnya adalah, di mana mereka

tidak dapat melihat." 125 I

14414. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl

te lbnu Katsir dalam tafsirnya(61469).rrr Mu.latrid dalam tafsimya (1D32); Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya [4aalil; Al
Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uytn (31207); Ibnu Athiyah dalam Al
Muhorir Al Wajiz (21371); Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil QD57) dn
Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (31177)..



menceritakan kepada kami dari Ibnu

Mujatrid, seperti redaksi tadi.

7ry.EfuArt:ftfui

Abi Najih, dari

14415. Ibnu Waki dan Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia

berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Manshur, ia

berkata: Kami pernatr berdiskusi di dekat Mujahid tentang

firman-Ny 
"-di! ,g;$: g A* A;e*1 6U #S?

"Kemudian saya akan mendatangi mereka dari mulm dan

dari belalcang merekn, dan dari kiri mereka," ia berkat4 "Itu

sama seperti Dia berfirman, 'Dia mendatangi mereka dari

hadapan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka,

dan dari kiri mereka'."

Ibnu Humaid menambalrkan: Ia berkata, "'; 'q'd "Dia

mendatangi mereka dari sana."

14416. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Ab.l.Il Aziz

menceritakan kepada kalxri, ia berkata: Abu Sa'ad Al Madani

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mujahid berkata,

"Lalu dia menyebutkan seperti dalam hadits Muhammad bin

Amr, dari Abu Ashim."l252

Abu Ja'far berkata: Menurutku, pendapat yang paling benar

adalah yang mengatakan bahwa maknanya yaitu, ia mendatangi

mereka dari seluruh aratr kebenaran dan kebatilan. Ia menghalangi

mereka dari kebenaran dan membuat mereka menganggap bagus

kebatilan.

tu2 AlMawardi dalart An-Nukat wa Al lJyun (3n?Tdan ia menisbatkannya
kepada sebagian ularra muta'ahhir. Konteksnya: Keempat: Maksudnya adalah

setiap arah yang dapat dia gunakan untuk menggoda. Namun ia tidak
menyebutkan dari atas, karena rahmat Allah menghalanginya.
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Itu karena ayat tersebut terletak setelatr firman-Nyu, i'ir:il,$
'Sl ifLi "Srya benar.benar akan (menghalang-hatangi) mereka

dari jalan Engkau yang lurus." Dia memberitatrukan batrwa dia akan

duduk untuk 
-rnenghadang- 

anak Adam di jalan yang Allah

memerintahkan mereka untuk menitinya, yaitu apa yang kami

sebutkan dengan agama Allah, agarrra yang benar. Dia mendatangi

mereka dari segala arah, dari aratr-arah yang Allah perintahkan

mereka dengan aratr-arah tersebut, lalu menghalangi mereka darinya.

Itu dia lakukan dari arah depan mereka dan dari aratr kanan mereka,

juga dari arah yang mereka dilarang dari aratr tersebut. Dia

menghiasinya turtuk menggoda mereka dan mengajak mereka

kepadanya.

Itulah maksud firman-Ny a, 191L {s " Belalrarg mereka." Serta

i+ip A " Dan dari kiri merel(a. "

'*Ada yang mengatakan bahwa iblis tidak berkata, ef 'q*Dari

atas mereka," karena ratrmat Allah turun kepada harnba-hamba-Nya

dari atas mereka.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut ini:

14417. Sa'ad bin Abdullah bin Abdul Hakam Al Mishri

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hafsh bin Umar

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakam bin Aban

menceritakan kepada kami dari Ikrimatr, dari Ibnu Abbas

RA, tentang firman Allah, fi fi| A bi'i 6U #t?
i*.{G ;6 iil " Kemudian soya akon mendatangi mereka

dari mulw dan dari belalwng mereka, dari lranan dan dari
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kiri mereka," dan ia tidak berkata, eI i "Dari atas

merek4" karena ratrmat turun dari atas mereka.l2s3

Firman Allah SwT, 6-t{, 'd$i'4{t "Dan Engkau tidak

alran mendapati kebonyalwn merela bersyuhtr (taat)." Sesungguhnya

Iblis berkata, "Engkau, watrai Tuhanku, tidak akan mendapati

kebanyakan anak Adam bersyukur kepada-Mu atas nikmat-nikmat-Mu

yang telah Engkau anugerahkan kepada mereka, seperti pemuliaan-

Mu kepada ayah mereka, Adam, dengan kemuliaan yang khusus

Engkau muliakan kepada dia, Engkau menyuruh para malaikat untuk

sujud kepadanya, Engkau mengutamakannya atasku, dan terima kasih

mereka kepadany4 dengan ketaatan mereka kepadanya untuk

mengikrarkan ketauhidan, mengikuti perintahnya, dan meninggalkan

larangannya."

Ibnu Abbas RA berkata tentang ayat ini sebagai berikut:

14418. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata, lUar'rUut

bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiah

menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalib, dari Ibnu

Abbas RA, tentang firman-Nya,Q$$ '{F1 ${i "oo"
Engkau tidak alcan mendapati kebanyakan mereka bersyuhtr

(taat)," ia berkata, *i*ti "Mengesak-.r:1254

cco

Ibnu Athiyatr dalam lI Muhtrir Al Wajiz (3/381) dan Abu Halyan dalan Al
Bahr Al btahith(5D2).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511446),Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir
(31177), dan Al Qurthubi dalam tafsirnya(71176).

t253
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@'";A
" Allah berfirman,'Keluarlah karru dmi xnga itu sebagai

ofimg terhino lagp tcrttsir. Sesunggulvry a bar angsiopa di
antma merelra mengil<utrl<amu, benar.benm al<u akart

mengisi neraka J ohmnm dengmt l<firru se'trutarry d',"

(Qs. AI A'raaf [7]: 18)

rarwil rirman Allah: \;r, (iit $ &i J6 @aon

berlirman, "Keluarlah kamu dari surga itu sebagai orang terhina

lagi terusir.")

Abu Ja'far berkata: Ini merupakan berita dari Allah SWT

tentangmurka dan laknat-Nya yang ditimpakan-Nya kepada si kotor,

musuh Allah, juga pengusirannya dari surga-Nya, ketika dia

bermaksiat dan menyalatri perintah-Nya, serta menjawab dengan

jawaban yang tidak sepantasnya dia ucapkan.

Ketika itu Allah berfirman, q, A " Keluarlah lamu

darinya." Maksudnya adalah dari swga, 
-6;fr liii"sebagai orang

terhina lagi terusir. " Maksudnya adalatr *J "sebagai orang yang

memiliki aib."

iriJr 6r1iny a ''*)t (aib). Dikatakan, iip ',i-t ,ui ',lfii'x$.

Orang Arab biasa membuang huruf hamzah, maka mereka berkata,

r;ri i C;i UIdl\. ir'iJr dan p*,lr trUit mengaibkan dari fitr.

Sebagian orang Arab berkata dalam bait syaimya,

t- &';i*{7# 6q r4\;;, tii i; Q U, J('
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$;')'4l*iufur fii iiY qyr'* \t i)n*;""
"Aht berkswan denganmu ketilca matalu masih tertutup

Ketika mataht terbulra alw pun terus mencelanya."

Sebagian besar perawi menyebutk* Vlt. Sedangkan t?d,
artinya 'u-ii' "y*g dijauhkan." Dikatakan,6?ij t|3 ilY-ij>:t: rit

+?li 6tlaif "4p36ila dia menjauhkannya dan mengeluarkannya."

Contoh lain dalam perkataan mereka yaitu, irl:}Jr ?b f\t "Jauhkan

syetan darimu."

Para atrli takwil berkata seperti yang kami katakan tentang ayat

ini.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

14419. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Qatadatr, tentang firman

Allah SwT, "6j,.{1liii1$ d "Keluarlah kamu dari surga

itu sebagai orong terhina lagr terusir," ia berkata,

"Maksudnya adalatr, ry q 9 CffKeluarlatr kamu dari

surga sebagai orang yang terlaknat dan terbuang'."12s6

r25s Bait syair ini terdapat dalam Al lrtughni. Orang yang mengatakannya adalah

Harits bin Khalid Al Mahkzumi. Bait syair ini ia katakan ketika Abdul Malik
berhaji pada tahun 75 H, lalu ia pergi bersamanya ke Damaskus. Tak lama
kemudian, nampak sikap acuh Abdul Malik terhadapnya' Dalam iwayat Al

Aghani disebutkan, q,i','r,j/.'r>;ii "Ah, pun terus mencelanya." Silakan lihat

Al Aghani (ild. 3, hal. 314).
1256 Al Baghawi dalam Ma' alim At-Tanzil Q1458).
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14420. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas RA, batrwa

maksudnya adalah (ii: r{ii; "Dimurkui.t;1251

l442l Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas RA, tentang

firman-Nyu,1tsl (,if $ d "Keluarlah kamu dari surga

itu sebagai orang terhina lagi terusir," ia berkata,

"Maksudnya adalah V t, * "Hina dan terbuan*.nl2s8

14422. Muhammad bin Husain menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia

berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

.-tentang firman-Nya, 5i;& (if $ d "Keluarlah kamu

dari surga itu sebagai orang terhina lagt terusir,"

bahwa lriJlartinya rlii "1sr6rang," aerr, lfrartinya $\lP
"Terusir.rrl259

14423. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

' Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, tentang lafazh, (ii "Orang terhina," ia berkata,

tE, Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511446-1447), Al Mawardi dalam An-Nukat
wa Al Uyun (l/208), dan Al Baghawi dalan Ma'alim At-Taruil Q1458).

r25t Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(511447).
r6e Al Mawardi dalam An-Nulut wa Al Uyun (3/20E).
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"Lafa^ t|!l urtinyu terbuang, sedangkan lafa?h'6;fi " Logr

t erus ir," artinya ti\:J; "Tertolak." l 260

14424. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepadaku, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujatrid, seperti redaksi tadi.

14425. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullatr bin Abi

Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Rabil,

tentang firman-Ny u, "|i)fr (ii $ qI "Keluarlah kamu

dari surga itu sebagai orang terhina lagi terusir," d\a

berkat4 "Lafa^ liii "Orang terhina," artinya t3:'

"Terbuang." Sedangkan lafazh )?il "Lagt terusir," artinya

ltit "Y*g dihinakan."126l

14426. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Zubair

menceritakan kepada kami dari Ibnu Uyainah, dari Yunus

dan Israil, dari Abu Ishaq, dari At-Tarrrimi, dari Ibnu Abbas

RA, tentang firman-Ny u, "6.i;( (i:; Q uil , "Keluarlah

lamu dari surga itu sebagai orang terhina lagi terusir," dia

berkata, "Maksud lafazh F yuito diasingkan."l262

14427. Abu Amr Al Qarqasani Utsman bin Yahya berkata kepadaku,

ia berkata: Suffan menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq,

1260 Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (5/1447) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa

Al Uytn (31208).

Ibnu Katsir dalam tafsirnya (6/272).
Atsar ini diriwayatkan dari Mujatrid, sebagaimana terdapat dalam sumber

terdahulu. Aku tidak menemukannya dinisbatkan kepada Ibnu Abbas RA dalam

sumber-sumber rujtrkan yang kami miliki.

t26t

1262
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dari At-Tamimi, bahwa ia pernah bertanya kepada Ibnu

Abbas RA, *Apakatr maksud tafaztr '1j"fr (ii $ d\
,Keluarlah kamu dari surga itu sebagai orang terhina lagi

terusir'?" Ia menjawab, "Maksud lafa,1,. (# adalah

'Dimurkai'."1263

14428. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu zaid berkata,

tentang firman-Nya, '6j;3 (ii A ql " Keluarlah pamu

dari surga itu sebagai orang terhina lagi terusir," ia berkata,

..Kami tidak mengetahui arti lafazh ti;iir dan p,i.iir, kecuali

sama saja. Akan tetapi huruf pada lafaztr dikurangi. orang

Arab biasa berkata untuk lafazh y6 menjadi iti. contohnya

adalah 16( aan untuk lafazh r)16 menjadi )ti. contohnya

adalatr.16[.SesungguhnyaAlQur.anditurunkandengan

, . bfr*aArab.r2s

Takwil lirman Allah s\ilT: '*A'{-'fr';S!1 bq ti
(Sesungguhnya barangsiapa di antara mereka mengihuti kamu'

benar-benar Ahu akan mengisi neraka Jahanam dengan kamu

semuanya)

Abu Jarfar berkata: Ini merupakan sumpah dari Allah swT.

Dia bersumpatr batrwa siapa saja dari anak Adam yang mengikuti

musuh Allah (iblis), taat kepadanya dan membenarkan bisikannya,

maka Dia akan mengisi neraka Jahanam dengan mereka semua, yakni

1263 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511446) dan Al Bagbawi dalam Ma'ani At-

Tanzil Q1458).
tz6r 61 Qurttrubi dalam tafsirnya(71176).
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anak Adam yang kafir, para pengikut iblis dan iblis itu sendiri, juga

keturunannya. Jadi, Allah pasti meratrmati orang yang mendustakan

bisikan musuh Allah di dalam dirinya dan memupuskan harapannya.

Sesungguhnya dengan ayat'ayat ini, Allatt SWT

memperingatkan hamba-hamba-Nya tentang permusuhan musuh-Nya

dan musuh mereka (iblis) terhadap mereka sejak dahulu, dan

kedengkiannya sejak awal kepada bapak mereka (Adam) dan

keztralimannya terhadap bapak mereka serta terhadap mereka sendiri.

Dia juga memperkenalkan kqpada mereka poin-poin kenikmatan pada

diri dan bapak mereka. Hal ini agar mereka merenungi ayat-ayat-Nya

dan hendaklah orang yang berakal mengambil pelajaran darinya,

hingga mereka pindatr dari menaati musuh-Nya dan musuh mereka

kepada menaati-Nya.

ooo

,i^ v51; G+ t; b *i ui,iL. ri 6'Kr ?'w:

@6r!61'u(Ki#\
" (Dan y'Jlah berfirman), 'Hai Adfirr betempu tinggallah
lrrlnuu dorJ istrtnlru ili xnga serta mal<flrrlah olelvnrubqfun

(buah-ktalwri di mana said yarJglrsnru zulioii, dmt

i angartlah lwuu b er duo menilel<mi p ohon ini, lalu
meni adilah l<fr nru b q ihn tcrmastk or cmg. or (mg y olrJg

zlr,r/lim'.'

(Qs. Al A'raaf [7]: 19)
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Takwil rirman Allah: 
"t;b*t'{5$ 

{L.ri 6'gt17w
@ $rFrll|$a r:;31 ,$ ViX', (+ ([Dan Attah bertirmanJ,

,,Hai Adam bertempat finggallah kamu dan istrimu di surga serta

makanlah olehmu berdua [buah-buahanJ di mana saia yang kamu

sukai, dan janganlah kamu berdua mendehati pohon ini, lalu

menjadilah kamu berdua termasuk ofang-orang yang zhalbn")

Abu Ja'far berkata: Allatr berfirman kepada Adam, 'eW:
g+ttb&Ui ,iL;i 6'Ktl*Hai Adam bertempat tinggaltah

lramu dan istrimu di surga serta makanlah olehmu berdua (buah-

buahan) di mana saja yang kamu sultai." Allah SWT menempatkan

Adam dan isrinya di dalam surga setelah Dia menurunkan dan

mengeluarkan iblis dari surga. Dia juga membolehkan bagi mereka

berdua untuk memakan buah-buatran surga dari tempat mana saja

yang mereka sukai, namun Dia melarang mereka berdua untuk

mendekati sebuah Pohon."

Kami telatr menyebutkan perbedaan para ahli takwil tentang

hal ini dan pendapat yang menurut kami lebih benar sebelumnya,

sehingga kami tidak perlu mengulangnya kembali di sini'1265

Firman Allah SWT, Qyf;t , (K ,'Lalu menjadilah pamu

berdua termasuk orang-orang yang zhalim." Ia berkata, "Maka

jadilah kalian berdua termasgk orang yang menyalatri perintalt

Tuhannya dan melakukan perbuatan yang tidak boleh mereka

laktrkan."

ooo

t2t Silakan lihat kisah Adam dan istrinya dalam surah Al Baqarah.

rcEzl-



TafshArh:Iffidffr

q(F u, qi 4i Y cL 4J- i,fli eL b;i,
& 5,f{(K 6 Jy-{AI *';"Kr'K+ v 36

" Mal.'a sy etan mernbisil<lan pikir art i ahat l,cp ada l<c dumy a

untl.tk menamp akl<frr. l<ep ada lrr" duany a ap a y ang ttrttttttp
d,mi merel,a yaiu dwrahrya dmt syetanberlata, 'Tuhart

l<f,rrw tidak melorangnru dari mendekati pohon ini'
melainl<mr ilpay d l,rr"\, berfun tidf,k meniadi matail<nt

atau tidflk menjad.i otdr.g yolrrgl<elral (dalarn nnga)'."

(Qr. Al A'raaf l7l:.20)

Takwit fiman Atlah: G2!: U CL 43.1*,-"' 
*t gL 3";i

q:.F ere (ii (Maka syetan membisihhan pihiran iahat kepada

heduanya untuk menampakkan hepada heduanya apa yang tertutup

dari mereka)

Abu Ja'far berkata: Maksud firman-Nyq QL 3;i uMaka

syetan membisikkan kcpada keduanya," adalah' ryl'ri;.i. Dengan

menggunakan 'i/aa bukan la yarrg berarti untuk atau bagi. Pikiran

jatrat itu adalah perkataannya kepada mereka berdua, '&(K!tG$V

4# 'u (K t ,ff& (K 6 1'{i3t 2sL "ruhan tramu tidak

melarangmu dari mendekoti pohon ini, melainlran suPaya lamu

berdua tidak menjadi malailat atau tidak menjadi orang yang kckal

(dalam surga). " Serta sumpatrnya kepada mereka akan hd itu.

Ada yang mengatakan batrwa maknanya Yaitu, AL 3';i
"Malra syetan membisikkan kepada kcduanya," namun maknanya

i'-$u

€l
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sama seperti yang telah disebutkan. Sebagaimana dikatakan, $'&j
maknanya pt ,>att. Sebenarnya maknany a.pt )$ i'&1;, Begitu

juga dengan makna firman itu, q iq\'i,t 5t ryt * 1 ',r":i
qt/ o, (# 'a$ V CL isi):Ft Sebagaimanaperkataan

Ru'batr,

aa,'*; tbi'fi-}.;j
" Ragu O rraoo, r"aro ikhlas kepada pemelihara falak " 

t 266

Makna firman Allah adalah, "Iblis memikat Adam dan Hawa,

serta membisikkan kepada mereka berdua, 'Tidaklah Tuhan kalian

melarang kalian dari memakan buah pohon ini kecuali supaya kalian

berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal'."

Tujuannya adalatr menampakkan kepada keduanya apa yang

terhrtup dari mereka berdua, yaifu aurat mereka berdua. Dia menutup

aurat'mereka berdua dengan tutupan yang dengzurnya Dia menutup

aurat mereka berdua.

Wahb bin Munabbih berkata, seperti dalam riwayat yang

disebutkan darinya tentang tutupan yang dengannya Allah menutup

aurat mereka berdua, yakni:

14429. Hautsarah bin Muhammad Al Manqari menceritakan

kepadaku, ia berkata: Suffan bin Uyainah menceritakan

kepada kami dari Amr, dari Ibnu Munabbih, tentang firman-

Nya, CSti 6 {:j " Inlu nampaklah bagi leduanya aurat-

auratnya." (Qs. Thaatraa l20l: l2l), ia berkata, "Atas mereka

t2t Bait ini ada dalam kitab Al-Lisan,jld. 6 h. 4831; Muhorir Al Waiis (2/384); An-

Nuleat Al Uyun(3D09).
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ada catraya yang karenanya aurat mereka berdua tidak dapat

terlihat."l267

rakrril firman Allah: ,tr {f {;31 e$'&(Kf.tfK+Y 36
'q{irl'c GK j\ ,;$ ($S 1oo" syetan berhata, "Tahan kamu tidak

melarangmu dari mendehati pohon ini, melainkan supaya kamu

berdua tidak menjadi malaikat atau tidak meniadi orang yang kekal

[dalam surgaJ.')

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfrrnan, "Syetan berkata

kepida Adam dan istrinya (Hawa), 'Tuhan kalian tidak melarang

kalian dari memakan buah pohon ini kecuali agar kalian tidak menjadi

malaikat'."

Huruf t dihitangkan dari ungkapan ini karena secara lahir

(ztrahir), ungkapan telatr menunjukkannya. Sebagaimana

dihilangkannya huruf I pada firman Allah SWT, \J$ 6 H n'l W-
*Allah menerangkan ftukum ini) kepadamu, supaya kamu tiilak sesat.

Dan Atlah Maha mengetahui segala sesuatu." (Qs. An-Nisaa' [4]:

176) Maksudnya adalatr ,Y, bf ;< h, ,#-, dengan ditampakkannva

laa' padamakna ayat ini.

Sebagian ahli batrasa Arab Bashratr menyatakan bahwa makna

firman Allah itu adalah, €k ol' t?' Il ari j:Jr ob ,f t;<!, *g 
';

g;3G .,Tuhan kalian tidak melarang kalian dari'pohon itu kecuali

karena tidak suka kalian berdua menjadi malaikat." Sebagaimana

dikatakan, ,yA'ol {lrtf ,trit 3(1 "Hendaklatr kamu tidak melakukan

1267 16nu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (3/180) dengan redalcsinya. Al Baghawi

dalam Ma'alim At-Tanzil (21460) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al uyun
(3t2ll), ia berkata "Kedua: Keduanya ditutupi dengan cahaya kemuliaan."
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sesuatu yang dilarang untuk kamu lakukan." $# 'u (K i "Atou

menjadi orang yang l@kal," dalam surgq tinggal di dalamnya selama-

lamanya. Jadi, kalian tidak akan mati.

Qira'at dengan huruf lamberharakatfathah Q#) bermakna

dua malaikat dari asal kata aiiil[,ir.

Hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA adalah:

14430. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abu Hammad

menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa Al A'ma

menceritakan kepada kami dari As-Suddi, ia berkata: Ibnu

Abbas pernatr membaca, ,#-u gk i,( lt a"rrgan huruf /az

berharakat kasrah.r268

Diriwayatkan dari Yatrya bin Abu Katsir sebagai berikut:

14431. ..-Ahmad bin Yusuf menceritakan kepadaku, ia berkata: Qasim

bin Salam menceritakan kepadaku, ia berkata: Hajjaj

menceritakan kepada kami dari Harun, ia berkata: Ya'la bin

Hakim menceritakan kepada kami dari Yahya bin Abu

Katsir, batrwa ia membaca, i*'[, yakni dengan htxuf lam

berharakat knsrah.r26e

Sepertinya Ibnu Abbas dan Yahya mengaratrkan takwil firman

ini dengan makna, syetan berkata kepada Adam dan Hawa, G3'4 V

,;$€K,1 {t -;d$l ,$ &(3!..2 "Tuhan tramu tidak metaransmu

t26 lbnu Athiyah dalam At Muharrir Al llaiiz Q1385), Abu Hayyar1- dalam Al Bahr

At Muhih (SDS), dan Al Qurthubi dalam tafsimya (7ll7S). Qira'at tni

merupakan qira'at Ibnu Abbas RA, Hasan, Dhahhak, Yahya bin Katsir, Az-

Zuhri, dan Ibnu Hakim.
r2o Ibnu Athiyatr dalam lI Muharrir At Waiiz Qt3S5) dan Abu Halryan dalarrn Al

Batu Al Muhith(s2i).
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dari mendeluti pohon ini, melainlwn supaya kamu berdua tidak

menjadi raja." Dari Lafazh rJ;Jt"Raja-raja."

Mereka menakwilkan seperti ini berdasarkan firman Allatl

swr, is-{ $;f!, i;;r &,i:,t jii,6-J6 "Diabertrata,,Hai

Adam, maukah srya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi dan

lreraj aan yang tidak akan binasa'2 " (Qs. Thaatraa [20] : I 20)

Abu Ja'far berkata: Qira'at yang pasti adalatr qira'at yang

dibaca oleh seluruh ahli qira'at, yarfi; dengan huruf lam berharakat

fathah pada lafhzh 6<Y, yang bermakna dua malaikat. Sebab,

sebagaimana telah kami jelaskan bahwa setiap qira'at yang menjadi

qira'at umat adalah benar, dan tidak boleh menyalahinya.

cco

@<*;fli'r1K;{4';,({
" D dn dia ( sy etari b erwnpah lnp ada kedumty a,

'Sesnnggulmya sdya adalah termasttk orarJg yang metrteri
nasihat lnpoda l<frnw bqdad .u

(Qs. Al A'raaf l7h 2l)

Takwil lirman Allah: <$xi'c; K sy-tti:s1j
@rro" dia [syetan) bersumpah hepada keduanya,

"Sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasihat

hepada kamu berdua").
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Abu Ja'far berkate: Maksud firman Allah SWT, 11i3(t
"Dan Dia (syetan) bersumpah kepado kcduanya," adalatr q'A-t
"Dan ia bersumpatr rrntuk keduanya," sebagaimana Dia berfirman

dalam ayat ini, l4 $U,l;56 "Bersumpahlah komu dengan

nama Allah, bahwa kita sungguh-sungguh akan menyerongnya

dengan tiba-tiba:' (Qs. An-Naml [27]: 49) Maksudnya adala]r,

iir! 1i;lu,*: "Bersumpatrlatr kamu dengan nama Allah,"

sebagaimana perkataan Khalid bin Zuhair, ffi* paman Abu Dzuwaib,

6ri-#6ri1 j1tr 'u rrt F! 'r4.* 
au t-i:;ut

,,Dan keduanya telah bersumpah dengan nama Attah dengan

sungguh-sungguh, maka tralian benar-benar akan menjadi lebih lezat

daripada madu yang dipetik dari sarangnya'"t270

Maknanya yaitu bu. qAeS "Dan ia bersumpatr kepadanya

dengannama Allah."

Juga seperti perkataan A'syabani Tsa'lab,

6Fr >* F$'A\ u;tiiitAu iq,#'
,,susuilah dengan air susu ibu yang kcduanya saling bersumpah pada

malam hari Yang gelaP.

Selamarrya tidak terpisahkan. " 
t 27 t

Maknanya yaitu saling bersumpatr.

r2'o Bait initerdapat dalam tafsir Al Qurttrubi (71179)
rzzr -ruii i"i t"raip"t dalam kumpulan syair Al A'sya, yaitu bag-ian dari kasidahnya

yang panSanj a"ng* tema'An_Nada wa Al Muhallaq, dimana di dalamnya

;#6j;ls-et uir,"[uq bin Khantsam bin Syaddadri" ]"!l{.. Lihat h. 120,

U"ii irij"gi terdapat aatam ,ll Mughni Atlabib an Kutub Al A'arib,jld. l, h'

347, cet. Darussalam
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Firman Allah swT, 6;Xil;K 4y"sesungguhnya sava

adatah termasuk orang yang memberi nasihat l@pada kamu berdua,"

maksudnya adalah, 
(2{ku adalatr orang yang menasihati kalian pada

sesuatu yang telatt Dia musyawarahkan kepada kalian, dan perihal

larangan memakan buah pohon ini oleh kalian. Namwr menurut

pengetahuanku tentang apa yang dikabarkan-Nya kepada kalian berduq

batrwa sesungguhnya jika kalian memakannya niscaya kalian akan

menjadi dua malaikat, atau kalian termasuk orang-orang yang kekal.

Sebagaimana dalam riwayat berikut ini,

14432. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, i;-t|i:l'(t
<j-;Xi ';rJ (K"Don Dia (syetan) bersumpah kepada

lreduarrya, 'sesungguhnyo scya adalah termasuk orang yang

memberi nasihat kepada kamu berdua'." Maksudnyaadalah,

"Maka ia bersumpatr kepada Adam dan Hawa dengan rurma

Allah, hingga ia dapat menipu Elereka." Terkadang ia menipu

orang yang beriman dengan nama Allah. Ia (iblis) berkat4

"Sesungguhnya aku diciptakan sebelum kalian, dan aku lebih

tatru daripada kalian. Oleh karena itu, ikutilah aku, niscaya aku

akan memberi petunjuk kepada kalian."

Sebagian ulama berkata, "Siapa yang menipu kami dengan

nama Allah, tentu kami akan tertipu.'1272

coc

r'' Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1451).
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{48-W cit;" ct a:i i;At 6'rt f:$ ):4qJ:;'
-;,{At Kb c; t&1 t1 r:iS t$,$;?S g5i u vi.-6

A"frK$*:liYrK;1b
"Malca sy etan merrbujuk l<edilfiuya (tmhfu rnemal<m. buah

iat) dengar. tipu- day a. T atlala l<eduony a teloh mq as ai buah

l<ayu ia4 nartpaklahbagil<Edudrlya aurat auratryta, ilmt
nntlailahledumrya rnenutupirrya dengan daun df,ur. surgo,.

KerrrudiflrJ Tuhm m.qela met\yetu mrr.el<a,'Bul<mrl+ah Aku
telah nrelarangl<ffiwber&n dmi polwnl<ayu itu df,rr Alllr

lcatal<m l<cp adamu, "sesungguhny a q etmt itu ddalah rrw.nth

yorJg nyata bagi l<frnnl bq&n|u (Qt. Al A'raaf [7 l: 22)

'' 
- Takrrit f irman Allah : qr.F cl3:i a,fial 66 6r')th)i1i

iiIJ s5 e qE o-W- G$r 1ao*o syetan membuiui keduanya

[unnk mctnakan buah ituJ dengan tipu-daya Tathala keduanya telah

merosai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya,

dan mulailah kedrunya menutupinya dengan dauniaun surga)

Abu Ja'far berkata: Ma}sud firman Allah SWT, )ih6i
"Mako syetan membujuk kcduanya (untuk memakan buah itu)

dengan tipu4rya," adalah, :TA f*gi "Maka ia menipu keduanya

dengan tipu-daya." Dikatakan, it?U1i uld i,yi irir; "Masih saja si

fulan membujuk fulan dengan tipu-daya." Artinyq "Masih saja ia

membujukkannya dengan tipudaya dan dengan perkataan-perkataan

indah natnun batil.'
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Firman Allah, ',i316$(ir"Tatlwla kcduanya telah merasai

buah koyt itu." la berkat4 'Ketika Adam dan Hawa merasakan buatr

pohon itu, Adam berkat4'Alangkah nikmatnya'."

4r.; (L,1:i " NampaH ah b a gi ke duanya aur at - aur atnya ), la
berkata, "Terbukalatr bagr keduanya aurat mereka, sebab Allah
menelanjangi mereka dari pakaian yang Dia pakaikan sebelum ada dosa

dan kesalatran. Dia melucuti pakaian itu dari mereka lantaran kesalahan

yang telah mereka perbuat dan kemaksiatan yang telatr mereka

lakukan."

'i{t o;; t W b-644 (t$2 "Dan mulailah kcduanya

menutupinya dengan daun-daun surga." Ia berkata, "Mereka pun

langsung mengikatkan daun-daun surga ke tubuh mereka untuk

menutupi aurat mereka." Sebagaimana dalam riwayat-riwayat berikut

ini:

14433. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami dari Isra'il, dari Simalg dari

Ikrimah, dari Ibnu Abbas RA, tentang firman Allah, 6$t
ifi 6)t a , $G e6*ii "Dan mulailah lceduanya

menutupinya dengan daun-daun surga," ia berkata,

"Keduanya langstrng mengambil dawr-dawr surgq lalu

meletakkannya di atas aurat mereku.nt273

1M34. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Abu Bakar, dari Hasan, dari Ubay bin Ka'ab, ia

berkata, 'Rasulullah SAW bersabda 'Adam seperti sebatang

pohon hrma yang tinggi dcin memiliW rambut yang lebat.

'2R Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511452).
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Ketika ia teriatuh dalan kcsalahon, auratnya terbuka

baginya, padahal sebelumnya ia tidak pernah melilwtnya'

Ketika itu juga ia lui, rttmun kcmudian rambutnya tersanghtt

di sebuah pohon, maka ia berlata lcepada pohon tersebut,

"Lepaskan alan". Pohon tersebut menia'ntab, "Alat tidak akan

melepaskanmu". Ketika itu Tuhannya berseru, "Hai Adam,

apakah kamu lari dari'Kt?" Adam menintab, "Tidah wahai

Tuhanht, akan tetapi aht malu terhadap-Mu."t274

14435. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdunazzaq

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Suffan bin Uyainatt

dan Ibnu Mubarak mengabarkan kepada kami dari Hasan bin

Lnaralu dari Manhal bin Amr, dari sa'id bin Jubair, dari Ibnu

Abbas RA, dia berkata, "Pohon yang dilarang Allatr untuk

didekati Adam dan istinya adalah pohon Sunbulah. Ketika

mereka memakanny4 nampaklah aurat mereka. Sebelumnya,

yang menutupi atrat mereka adalah cahaya mereka. Agt
ilJJ 6)t ,u Y* eLii- 'Dan mulaitah trcduanva

menutupinya dengan daun'daun sttga'. Maksudnya adalah

dann-daun pohon Tin. MercY'a menempelkan satu per satu'

Lalu Adam lari di dalam surga, n tmun tiba-tiba sebuatr pohon

surga menangkap kepalany4 lalu Tuhan berseru, 'Hai Adam,

apakatr dari-Ku kamu hendak lari?' Adam menjawab, 'Tidak,

akan tetapi aku malu terhadap-Mrl wahai Tuhanku.' Tuttart

trl I Hakim dalam Al lvlusta&ak (2D62), dan dia bettat4 'Hadits ni shahih,

narnrm Al Buklmri dan Muslim tidak moiwayatkannya." Hal ini disetujui oleh

Adz-Dz^habi dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (511452'), serta Al Baghawi

dalam Ma'alim At-Ttail Q1460).
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berfirman,'Tidal*ah kamu lebih memilih apa yang telatr Ku-

berikan kepadamu dan telatr Ku-bolehkan untgk kamu dari

surgadaripadaapayangKu-larangatasmu?'Adammenjawab'

'Tentg watrai Tuhanku, akan tetapi demi kemuliaan-Mu, aku

tidak menyangka ada orang yang bersumpatr atas nama-Mu

dengan sumPatr Palsu' ."

Ibnu Abbas RA berkata: Yaitu firman Allah, fK 4g4ZYt
<bgi '; "Dan Dia (syetan) bersumpah kepada

lreduanya,'sesungguhnyasayaadalahtermasukorangyang

memberi nasihat trepada l<amu berdua,,,, Allah berfirman,

..Dengan kemuliaan-Ku, aku akan ment[unkan kamu ke bumi,

kemudian kamu tidak akan mendapatkan kehidupan kecuali

kehiduPan Yang besar."

Ibnu Abbas RA berkata 'Adam pun turun dari surg4 yang di

dalamnyaAdamdanHawamakanmakananyangbanyaklagi

baik.Keduanyaturuntarrpamakanandanminuman.Lalu
Adam mengetahui cara pembuatan barang atau alat dari besi,

dan ia diperintatrkan untuk berladang. Dia prur berladang dan

bercocok-tanam. Kemudian ia menyirami ladang dan

tanamarulya. Hingga setelatr matang, ia pun memanennya'

Kemudian ia menebatmya, menampinya' menggilingnya,

mengolaturya menjadi roti, lalu memakanny u3r27 
5

14436. Mutrammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Ashimmenceritakankepadakami,iaberkata:Isa
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najrlu dari Mujahid,

1275 Ibnu Asakir dalan Ttilh Dinisyq Qt627), namun dalam sanad riwayat ini ada

Hasan bin Imarah, o.*g yrrg 
^itniklinuyurrya 

tidak dihiraukan), sebagaimana

termaknrb dalarn At-Taqrib.
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tentang firman Allah, aLin ."Kedttanya 
menutupinya," ia

berkata, "Keduanya menambal (maksudnya manuhrpi tubutl

mereka) menjadi seperti bentuk baju.illzz6

14437. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari Mujatrid,

tentangayat,fi 6jjcl4;;)-W-"Keduanyamenutupinya
dengan daun-daun surga," bahwa maksudnya adalatr,

mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga,

menjadi seperti bentuk baju.'r277

14438. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah, (l$ (i
CiCF(t e:itiful "Tatkala keduanya telah merasai buah

kayt itu, nampaHah bagi keduarrya aurat'aurawa," padahal

sebelumnya mereka tidak pernah melihatnya g$in- 6$,
"Dan mulailah keduanya menutupinya" al ryah.r278

l4^/i3g. ...ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, ia

berkata: Hasan menceritakan kepada kami dari Ubay bin

Ka'ab, bahwa Adam adalah seorang laki-laki yang jangkung,

seperti pohon hrrma yang tinggi, dan memiliki rambut yang

lebat. Ketika ia terjatuh dalam kesalahanny4 nampaklah

baginya auratrnya, padatral sebelumnya dia tidak pemah

melihatrya, maka dia lari di dalam surgq namun rambutrya

tersangkut oleh sebuah pohon dari pohon-pohon surga. Dia

rr,. Muiahid dalam tafsirnya(1D33) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya(511452).

'2n lbid.
r2ft AMurrazzaq dalam tafsirnya Ql76).
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pun berkata kepada pohon itu, ul-epaskan aku!" Pohon itu

menjawab, "Sesunggutrrya aku tidak akan melepaskanmu."

Lalu Tuhannya betseru, "Hai Adam, apakatr dari-Ku kamu

hendak lari?" Adam menjawab, "Wahai Tuhanku,

sestrngguhnya aku malu terhadap-Mu. " 
I 27e

14440. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Jafar bin

Aun menceritakan kepada kami dari Su$an Ats-Tsauri, dari

Ibnu Abu Laila, dari Manhal bin Amr, dari Sa'id bin Jubair,

dari Ibnu Abbas RA, tentang firman Allah, t$ glin-$
ii$ 65 ,y. "Dan mulailah lceduanya menutupinya dengan

daun-daun surga," dia berkata, "Daun-daun pohon f irr.rrl28O

14441. Ibnu Waki'menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin

Adam menceritakan kepada kami dari Syuraik, dari Ibnu Abi

Laila" dari Manhal, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas RA,

tentang Iirman Allah, {:x 65 c qG bs-;r- 6$e "Dan

mulailah keduanya menutupirrya dengan daun-daun surga," ia

berkat4 "Daun-daun pohon 1in. rr 128 I

14442. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Husam bin Misk, dari Qatadatr ian Abu

tzTe I{R Al Baihaqi ceJlam Al Ba'tsu wa An-Nusyur (hal. 175), Ibnu Sa'ad dalatln Ath-

Thabaqot Al Ktbro (l/31), Ahmad dalan Az-Zuhd (hal. 48), Ibnu Abu Hatim

dalam tafsirnya (5/1453), Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil Q1460), dan Ibnu

Athiyatr dalanAl Mthrrir Al WaiizQl3S6).
r2t0 15nu Abu Hatim dalam tafsirnya (511453), AI Mawardi dalam AwNulrat wa Al

tlytn (3Dll), Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil Q1460),Ibnu Athiyah dalam

Al Muharrtr Al Waiiz Q1386\,Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (3/180), Abu
Hayyan dalam Al Ballr Al Muhith 6nq, dan Al Qurthubi dalam tafsirnya
(7/l8o).

rr, Ibid.
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Bakar dari selain Qatadatr-, ia berkata" "Pakaian Adam di

dalam surga adalah zlwfran (cahaya). Tatkala Adam

terjerumus ke dalam dosa" catraya itu sima dan nampaklatt

aurattya."

Abu Bakar berkata: Selain Qatadatr berkat4 "Firman-Nya,
'lifi 65 e 14; b-W- 6$5 'Dan mulailah keduanya

menutupirrya dengan daun-daun surga'. Maksudnya adalatr

daun-daun pohon Tin. " 
1282

14443. Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

mengabarkan kepada kami dari Qatadatr, tentang firman-Nya,

4'.; 6t a:;. " NampaW ah b agi ke duanya aur at -aur atnya, "

ia berkata "Sebelumnya mereka tidak pernah melihat aurat

merekaul2s3

14444: -Al Mutsanna menceritakan kepadakrl ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: AMullatl bin Zubair

menceritakan kepada kami dari Ibnu Uyainatr, ia berkata: Amr

menceritakan kepada kami, ia berkatq "Aku mendengil Wahb

bin Munabbih berkata" tentang firman Allah, Wq.W Ll-
"Dia menanggallron dari lceduanya pakaianrrya untuk

memperlihatkan kepada keduanya," dia berkata, "Pakaian

Adam dan Hawa pada kemaluan mereka adalah cahaya. Adam

tidak dapat melihat aurat Haw4 dan Hawa tidak dapat melihat

tz82 41 Hakim dalan At Musta&ak Ql3l9), dan dia berkata, "Hadits ini shahih,

namun Al Bulfiari dan Muslim tidak meriwayatkannya." Hal ini disetujui oleh

A&-Dzatrabi dan At Baihaqi dalam,4s-Sunan (2l2tA).
r2t3 Abd"rrazzaq dalam tafsimya WG) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tarail

Qt460).
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aurat Adarn. Tatkala mereka terjertrmus ke dalam kesalahan,

nampaklatr bagi mereka aurat mereka."l2&

rakruitfi manAnah:i;Y;;;!lKir&*U1f:iS({"6;
A?iK'o#fii$K (Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka,

"Bukanhah Aku telah melarang hamu berdua dari pohon kayu ita

dan Ahu katakan kepadamu, 'Sesungguhnya syetan itu adalah

musuh yang nyata bagi kamu berdua'?")

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfinnan, "Tuhan menyeru

Adam dan Haw4 'Bukankah Aku telah melarang kalian berdua dari

memakan buatr pohon yang kalian telatr memakan buahnya. Bukankatt

Aku juga telatr berkata kepadamu" 'Sesungguhnya syetan itu adalatr

mustrh yang nyata bagi kamu berdua'."

Dia berfirman, "Telah jelas permusuhannya terhadap kalian

dengan tidak bersujud kepada Adam lantaran dengki dan sombong."

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalatr:

14445. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Abu Ma'syar, dari Muhammad bin Qais,

tentang firman-Nya, irt{;31 K+ & t&l i1 U|S q;'$
i*?;fg';r{$t'iryTK"xrmudianTuhanmerekamenyeru
mereko, 'Bukankah Aht telah melarang lamu berdua dari

pohon kayu itu dan Afu lwtakan kepadamu, 'Sesungguhnya

syetan itu adalah musuh yang nyata bagi lcamu berdua?'

batrwa Allah berkata kepada Adam, "Kenapa kamu

12* Ibnu Al Jauzi ddam Zad Al Masir (3/lS0) dan Ibnu Karcir dalam tafsimya
(6D74).
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memakannya, padahal Aku telah melarang kamu darinya?,'

Adam menjawab, "Wahai TuhankU Hawa yang

memberikannya kepadaku." Dia berfirman kepada Hawa,

"Kenapa kamu memberikannya kepada Adam?,' Hawa

menjawab, "Seekor ular yang menyuruhku." Dia berfirman
kepada ular tersebut, "Kenapa kamu menyuruhnya?" Ular itu
menjawab, "Iblis yang menyunrhku." Dia pun berfirman, "Dia
orang yang terlaknat dan terusir! Sedangkan kamu, hai Haw4
sebagaimana kamu telatr membuat pohon itu berdaratr, maka

kamu pun akan keluar daratr setiap bulan. Adapun kamu, hai

ular, Aku akan memotong seluruh kaki-kakimu, maka kamu

akan berjalan dengan wajahmu dan orang yang

menemukanmu akan menginjak kepalamu . ,4-K5;lli;1
3!i'Turunlah kamu sekalian, sebogian kamu menjadi musuh

bagt sebagian yang lain'. " (Qs. Al A'raaf [7]: 24lzas

14446.-" Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubbad bin Awwam
menceritakan kepada kami dari Su&an bin Husain, dari ya'la

bin Muslim, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas RA, ia
berkata, "Ketika Adam memakan buah dari pohon itu,
dikatakan kepadanya, 'Kenapa kamu memakan buah dari
pohon yang telatr Aku larang kamu darinya?' Adam
menjawab, 'Hawa yang menyuruhku.' Dia berfirman,

'Sesungguhnya Aku akan menyiksanya dengan kepayahan saat

mengandung dan melahirkan." Hawa pun menangis

r2tt Al Bagbawi dahm Ma'alim At-Taruil Ql46O) dan As-suyuthi dalam Ad-Drr At
Motnw(lll32).
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karenanya, maka dikatakan kepadanya, "Tangisan pantas

atasmu dan atas rrrlLrrru.r1286

cttc

€::-5;6 7jioy*rtWg,Jv
'uqi:rt

"Keduarrya bqkata, 'Y a Tuhart knr.i, l@rni tclah

mmganiaya dirit<anri smdin, dnrr iikul-Ell\dl<m tidak

menganpurti t<rmri dm metrt ei t almrat lnp ada l<firri,

niscaya pdtstilah l<,trni tennastk ffclfJg.orcmg yo,,rJg mtrltgi'."

(Qt. Al A'raaf lTlz 23)

TaIrwiI firman Allah: G536 }F i ot3€31Wgr'{6
@ i*n- 

" 
'- "iK{ (Keduanya berkata, "Ya Tuhan hami, kami

telah menganiaya diri kami sendiri, dan iika Engkau tidak

mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya

pasfilah hami termasuk orang-orung yang merugi")

Abu Ja'far berkata: Ini merupakan berita dari Allah swT

tentang jawaban Adam dan Haw4 pengakuan mereka atas dosa diri

mereka" serta permohonan ampunan dan ratrmat kepada-Nya.

Berlawanan sekali dengan jawaban iblis yang terkutuk terhadap

pertanyaan Allatt SWT.

r2s6 I{R. Al Hakim dalam At MwtadrakQl3Sl), dan dia berkata, "Hadits ni shahih,

namun Al Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya." Hal ini disetujui oleh

Adz-Dzzhabidan Abu Syaildr dalam Al 'Azhamah (5/1048)'

'*'"iK{
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Maksud firman-Ny a, (3)1T'5{"q{6 "Keduanya berkata, 'Ya

Tuhan Kami, Kami telah menganiaya diri lumi sendiri'," adalah, Adam

dan Hawa berkata kepada Tuhan mereka, "Wahai Tuhan kami, kami

telatr melakukan kejatratan terhadap diri kami dengan maksiat kepada-

Mu, menyalatri perintah-Mu, dan menaati musuh kami serta musuh-Mu

pada perkara yang seharusnya kami tidak menaatinya, yaitu memakan

buah dari pohon yang Engkau larang kami untuk memakannya."

6 }i i ott 'Dan iilw Engkau tidak mengampuni Kami,u

maksudnya adalatr, Adam berkat4 "Jika Engkau tidak menutupi dosa

kami, lalu dosa itu menutupi kami dan membiarkan kami tercela dengan

siksaan-Mu."

f:*j3 "Dan memberi rahmat kepada Kami,u maksudnya

adalatr, "Tidak mengasihi kami dengan kasih sayang-Mu terhadap kami

dan tetap menyiksa kami."

'u*.r*ft '* "6Kl "Nisccya pastilah kami termasuk orang'

or(mg yang merugi," maksudnya adalah, 'Niscaya kami termasuk

orang-orang yang binasa."

Kami telatr menjelaskan makna lafazh t6t "Ot*g yang

meru$," lengkap dengan datil-dalil pendukung dan riwayat tentangnya,

makatidak perlu diulang kembali di sini.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalatr:

lM7. Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

mengabarkan kepada kami dari Qatadatr, ia berkata: Adam

berkata, *Wahai Tuhanku, bagaimana jika aku bertobat dan

memohon ampun kepada-Mu?" Dia menjawab, "Kalau begitu

Aku akan memastrkkanmu ke dalam surga!" Sedangkan iblis,
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ia tidak pemah merninta tobat kepada-Nya' dan justru

meminta penangguhan waktu' Masing-masing pun dibedkan

apa Yang ia Pintal2t?

14/&18. Al Mutsanna menceritakan kepada kami' ia berkata: Amr bin

Arm menceritakarr kepada kami, ia berkata: Husyaim

mengabarkan kepada k*'i-$ Juwaibir' dari Adh-Dhahhak'

tentang t;;''- 6 ji i 
"t3&4155lr:{s 

"Yaruhan

lwni, knmi tetah menganiaya diri kami sendiri' don iil@

Engkott tidak mengampuni kami'"' ia berkata "Itu menrpakan

kalimat vang dircrima Adam dari Tuhannya'"l2tt

ccc
\

I z'zt u'7-1'r 
6ii a$t\r",4-K5:rv+1 3G

{: P(f.)t'r2t: "-

@ y{L
,,Alldhbertmorl,,TunnJrahl(,rrr4sel<alian,sebogitrJkaflw

rnergadi;';iboslo.boglouyorrglain'Dartloo,w't
ttwupunyA't"*patl*dt**"dffillrlr,/wn$ofirr(te,,rrFat

mencdri l*Hn 16) di m*a klni sonpai wali,,'lr yo0r.g tzlah

dttenfii<mt'"

(Qs. Al Araaf l?lz Z4l

r2s? I{R Abdurrazzaq dalamtafsirnya Qnq'
rzn 

-15no 
Katsir dalam tafsirnya (6D75)'
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Tarswir firman A[ah: ,trri ofiti* ,*.K*.1)+1J6
@ ;or Jl'*t "1* (Allah berJirman, "Turunlah kamu sekalian,

sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yong lain. Dan kamu

mempunyai tempat kediaman dan kesenangan [tempat mencari

kehidupanJ di muha bumi sampai wahtu yang telah ditentukan.n)

Abu Ja'far berkata: lni merupakan berita dari Allatr SWT

tentang keputusan-Nya terhadap iblis dan keturunannya, terhadap

Adam dan anak-anaknya, serta terhadap ular. Dia berfirman kepada

Adam, Hawa, iblis, dan ular, "Turunlatr kalian dari langit ke bumi,

sebagran kalian menjadi musuh bagi sebagian lainnya."

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah:

1M49. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin

Thalhah menceritakan kepada kami dari Asbath, dari As-
'Suddi, tentang firman Allah, 3f ,F- K5; V;l

"Trrunlah kamu sekalian, sebagian kamu menjadi musuh bagi

sebagian yang lain," ia berkata, "Dia pun melaknat ular dan

memotong kaki-kakinya serta membiarkannya berjalan

menggunakan perutnya dan menjadikan rezekinya dari tanah.

Maksud latazh 'Mereka turun ke bumi', adalah Adam, Hawa"

iblis, dan u1rr.rl28e

14/;50. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Usamatr menceritakan kepada kami dari Abu Awanatr, dari

Isma'il bin Salim, dari Abu Shalih, tentang firman Allah,

3f ,fl-K5;l)afi hrunlah kamu sekalian, sebagian

r28e At F'Ihabari dalam Ttifit-nya(l119).
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lramu meniadi musuh bagi sebogian yang lain," ia berkata, "-
Maksudnya adalatr- Adam, Haw4 dan ular'"12e0

Firman Allah swT, "'i* d,fii AKt "Dan kamu mempunyai

tempat kcdiaman di mulca burni." Dia berfirman, "Kalian, hai Adam,

Haw4 iblis, dan ular, memiliki tempat yang dapat kalian diami."

Riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalatr:

14451. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Adam Al

Asqalani menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ja'far

menceritakan kepada kami dari Rabi, dari Abu Aliyah, tentang

firman-Nya , "';i* iXi AKt " Dan lamu mempmyai tempat

kediaman di muka bumi," ia berkata, "Sama dengan firman

Allah, 69, 3j$ #'* "5t 
'Dialah yang menjadikan bumi

sebagai homparan bagimu'." (Qs. Al Baqaratr l2l:22)-r2er

Namun terdapat riwayat dari Ibnu Abbas RA sebagai berikut:

14452. Aku menceritakan dari Ubaidulah, dari Isra'il, dari As-Suddi,

dari orang yang menceritakan kepadany4 dari Ibnu Abbas

RA, tentang firman Allah SwT, "'13 iXi 4 fSs "Da,

komu mempttnyai tempat kediaman di muka bumi," dia

berkata, "Maksudnya adalah kuburan. " 
I 29

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang benar tentang hal ini

adalatr, Allah SWT memberitahu Adam, Hawa, iblis, dan ular, ketika

mereka turun ke bumi, batrwa sebagian mereka merupakan musuh bagi

sebagian lain, dan mereka memiliki tempat kediaman di bumi. Diatidak

r2e0 IIR. Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (l/89) dan Al Mawardi dalarn An-Nukat wa

AlUyn(l/107).
r2er IbnuAbu Hatim dalam tafsirnya (5/1455) dan Ibnu Athiyah dalam Al lutuhorir Al

Wajiz(213E7).
tzn lbid.
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menyebutkan secara khusus batrwa mereka memiliki tempat kediaman

pada waktu hidup saja dan tidak pada waktu mati. Akan tetapi Dia

menyebutkan secara umum batrwa mereka memiliki tempat kediaman

di bumi. Oleh karena ifu, diartikanlah secara umum pula sebagaimana

yang Allah kabarkan. Artiny4 mereka memiliki tempat kediaman pada

waktu hidup di atas permukaan burni, dan setelah mati di dalam perut

bumi. sebagaimana firman-Nya, @ (ii\; 'i31@ E6{.fni [4 )1
"Bulronlcah Kami menjadilcan bumi (tempat) berhtmpul, orang-orang

hidup dan orang-orang mati." (Qs. Al Mursalaat [77]:25-26)

Firman Allah SwT, y JLt{It "Oo, kcsenangan (tempat

mencari lrchidupan) sampai walctu yang telah ditentukan." Allah SWT

berfirman, 'Di bumi kalian memiliki kesenangan yang dapat kalian

nikmati sampai dunia beraktrir." Inilah makna latazh ;!t "Waktu

yang telatr ditentukan," yang disebutkan di dalam ayat. Sebagaimana

disebutkan dalam riwayat berikut ini:.,'-

14453. Aku menceritakan dari Ubaidullah bin Musq ia berkata: Isra'il

mengabarkan kepada kami dari As-Suddi, dari orang yang

menceritakan kepadanya, dari Ibnu Abbas RA, tentang firman

Allah, p .II '€t "Dan lresenangan (tempat mencari

lrehidupan) sampai waldu yang telah ditentukan," ia berkata,

"Sampai hari Kiamat dan sampai dunia berakldr."l2e3

glr artinya uilr "Waktq" akan tetapi tanpa batas tertentg

sebagaimana ditunjukkan oleh perkat&m seorang penyair,l2ea

i.- I :+ ry'!>v r, llt t #t:*'aLr, ct

r2e3 Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya(5/1456) dan Al Mawardi dalanAn-Nukatwa Al
Uyn (3t212) tanpa penyebttan sanad.

tzea Diaadalatr Jarir bin Athiyatr.
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" Dq, tidak ada kcgembiraonmu seteloh memiliw sifot tidak penoalr
danberagama,

sementna uban telah barynk tumbuh pada waHu tidok tertentu
(makwdnyo tidak ctiket ahui kopan t epatnln) ." 

t 2 e 5

l^*fiazh ii I Q artinya tji f tj1 'wrt ttn bukan wakhr."

Maksudnya adalah tidak tertentu batas wattunya.

cttc

'o;;riw:6j';'a;'6:3wJfr
" Nlah Wrnw, Di &lrmri iar l<arru hil/rlrp ilm di brrrrlrr. iar

l<mw ntfri, dN. dmibumri itu (Pula) r@w al<Nr

ilifurglitll,arrt'."

(Qs. Al A'raaf I?k Z5l

Tarrwil firman Allah: @ sr.rl $; 6;,;3 t#i'# w36
(Attah berfirman, nDi bumi itu *amu hidup dan di bwrri itu kamu

mati, dan dari bwriitu [pulal hamu ahon dibanghitkan ")

Abu Ja'far berlrata: Allah SWT berfirman, uAllah berfirman

kepada orang-orang yang ditunurkan dari langit-Nya ke bumi-Nya, fi
iff 'U bumi itu kamu hidry' .Dia berfirman, "Di bumi kalian hidup.'

r2es Bait syair ini termaktub dalam lnrmpulan syah Jarir dari syair-syairnya png
menghina Farazdaq, namlm konteks bait syair ini di dalam kumpulan syair

te"sebw b€rbeda dengan konteks bait syair yang telatr kami sebutkan. Di sana dia

berkat4 cilr: ,f1r 
'rii.'-* ir; 6 'nogai.ana dengan kebodohanmu serclalr-

sifat tidak pernarah dan beragama?' Silakan lihat hal 484. Bait syair ini juga

terdapat dalan Majaz At Qur'utkarya Abu LJbaid (1212) dan AI Mawardi dalam

AwNu*ot wa Al Uytn Ql2l3).
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Atau bermakna "Padanyalah masa hidup kalian." ltfi#A; "Dan di
bumi itu lcamu moti." Dia berfirman, "Di bumi terjadi kematian kalian."
'o;:.riti!{e "Dan dari buni iiu (puta) kamu alran dibangkitlcan." Dia

berfirman, "Dan dari bumi Tutran kalian akan mengeluarkan kalian dan

mengumpulkan kalian kepada-Nya pada hari Berbangkit, pada Hari

Kiamat, dalam keadaan hidup."

c{tc

,)A;16; F:.; qi6$ KS g;'i 
i',,1; -6i2

@'o;3'X ;fr:) ;t' A; u. 6fs r,+t €;frii
'Hai anak Adan, sesungulmyakf,mi taldh metunutil<mr
bpadamu pakoliorJ rurlfiik nenufurp afirafirw dm pakaion
hdah rmatk perhiasar". Dan pdlqifir takwa ittz/rah yffirg

Falinsbaik. Yarrg der.ikiorr iat adalnh sebogimt dari tanda.
tanfu lcclatasr.nn Nlah, rudah.nrudalwn nsela selalu

ingat,'

(Qs. Al A'raaf l7l:26)

rarrwl nmrn Anehr F:* qii6q.K:6 g;Li;r; -6i
(Hai anak Adam, sesangguhnya hami telah mcnuranhon hepadamu

pakaian untuk mcnatup auralmu dan pahaian indah untuk
perhiasan)

Abu Ja'far berkate: Allah SWT berfirman kepada orang-orang

Arab bodoh yang melakukan thawaf di Baitullah dengan telanjang,

karena mengiktrti perintatt syetan dan tidak taat kepada Allatr. Dia
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memberitahu mereka akan tertipunya mereka dengan tipuan syetan

hingga syetan dapat menguasai mereka dan berhasil membuka tuhrpan

Allah yang Dia kanrniakan kepada mereka hingga aurat mereka

nampak dan sebagian dari mereka melihat aurat sebagian lainnya,

padahal Allah telatr menganugeralrkan apa yang dapat menutup aurat

mereka. Mereka mengalami peristiwa yang telatr dialami oleh kedua

orangtua mereka, Adam dan Hawa, lME tertipu oleh tipuan iblis,

hingga dia berhasil membuka tutupan Allah yang dikaruniakan kepada

merek4 sehingga nampaklatr bagi mereka aurat mereka. Iblis berhasil

menelanjangi mereka.

Firman Allah, 6q -fu gj X ia'l; -6{2 " IIai anak Adam,

sesungguhnya lrami telah memtrunlan kcpadamu palcaian." Maksud

latazA "menurunl(on kepadamu pakaian" adalah, Dia menciptakan

pakaian untuk mereka dan menganrniakannya kepada mereka. ./to-lli
Artinya, semua jenis pakaian yang dipakai. #:* er'-j "tlnti*
menutup atratmu." Dia berfirman, "Menufup aurat kalian dari mata

kalian." otj2ilt "Auraf' diungkapkan dengan lafazh .:'IiJr, yang

bentuk tunggalnya adalah a[p, dengan pola kata iJii (fa'lah) dan

,il.Jr. piungkapan dengan SljL lantaran terbukanya aurat dari tubuh

seseorang bisa membuatnya malu. Seperti perkataan seorang penyair,

e,4*t;? {*lrif; r}i.;
Mer eka menyob ek kantong peremlruan mereka

hingga tidak mempedulilwn aur at kewanitaannya.'

Perkataan ini sesuai dengan perkataan para atrli takwil.

' Bait syair ini datam kitab Al Kanil Al Mubarrad(h.456).
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Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

14454. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari Mujahid,
tentang firman Allah SwT, F:; 

";-i6gupatraian 
untuk

menutup awatmu," ia berkata, "Sejumlatr orang Arab biasa

melakukan thawaf di Baitullah dalam keadaan telanjang, dan

tidak ada seoftmg pun dari mereka yang memakai baju saat

melakukan thawaf di sana.',12e6

14455. Al Mutsanna menceritakan kepadakq ia berkata: Abu
Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari Mujahid,
seperti redaksi tadi.

14456,- Harits menceritakan kepadakta ia berkata: AMul Aziz
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Sa,d Al Madani
menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar

Mujatri{ berkat4 tentang firman Allah, .K1; g; i, 1;t; -6i
W-t &:* ql6q"Hai anak Adam, sesungguhnya Kami
telah menurunkan kcpadamu pakaian untuk menutup auratmu
dan pakaian indah untuk perhiasan,,, ia berkat4 ,.Empat ayat
turun kepada kaum Quraisy yang pada masa Jahiliyatr biasa

melakukan thawaf di Baitullah dengan telanjang.,,l2e7

t'* Muialrid dalam tafsirnya (1233),Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (sll4si,), Al
Baghawi dalan Ma'alim At-Totzil Q1462), dan Ibnu Al Jauzi daram zad At Masir
(3/l8l).

"' Lihat Tafsir lufujahid(t233).
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14457. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Usamah menceritakan kepada kami dari Auf, ia berkata: Aku

mendengar Ma'bad Al Juhani berkata, tentang firman Allah,

\L; F:; 6;;t7q- Kib {6'i, i',,1; -6 { " Hai anak Adam,

sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian

untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan,"

ia berkata "Pakaian yang dapat merekapakai."lzss

14458. Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang firman Allah,

F:* ";-i 
6a- -K1; g; i 1;r; -4fi "Hai onak Adam,

sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian

untuk menutup antratmu," ia berkat4 "Kaum Quraisy biasa

melalcukan thawaf dengan telanjang. Tidak ada seorang pun

dari mereka yang memakai baju saat melakukan- thawaf.

Sejumlah orang Arab pun biasa melakukan thawaf di Baitullah

dalam keadaan telanj ang." I 2ee

14459. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Ja'far dan Sahl bin Yusuf

menceritakan kepada kami dari Aul dari Ma'bad Al Juhani,

tentang firman Allah, &:; qri t1$. Kib g;'3 
i',1. -6i-

"Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan

kepadamu pakaian untuk menutup auratmu," ia berkat4

t2e8 Al Mawardi dalart An-Nukat wa Al Uytn (3D14) dan Abu Halyan dalarn At Bahr
Al Muhith(5D9).

t2ee Al Qurttrubi dalam taBimya (71189).

-l
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"Pakaian yang dapat menutupi arrrat kalian, yaitu pakaian

kalian ,ri.::l3oo

lM6O. Muhammad bin Husain menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, Asbath

menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman

Allah, F:; ci.i6!-'potoian untuk menutup auratmu," ia

berkata, *Yaitu pakaian."l3ol

14461. Al Harits menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Sa'ad

menceritakan kepada karni, ia berkata: Orang yang mendengar

Urwah bin Zubair menceritakan kepadaku, ia berkata, "-
malrra- gr$lr yaitu vf1.:;1302

14462. Diceritakan kepadaku dari Al Husain bin Al Faraj, ia berkata:

Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-

Dhahhak berkata, tentang firman Allah, 6j-i-11$K*$;6X
#:; "sesungguhnya l(ami telah menurunkan lcepadamu

pakaian untuk menutup alratmu," ia berkata, "Yakni pakaian

seseomng yang dapat dipakainya."l3o3

Takwil firman Atlah: W-, (Dan pahaian indah)

Abu Ja'far berkate: Para atrli qira'at berbeda pendapat dalam

membaca lafazh ini.

1300 Kami tidak menemukan riwayat ini dengan konteks se,perti ini dalam sumber

rujukan yang kami miliki.
t30r As-suyrthi d^lan. Ad- Dur Al Mantsur (3 I 43 5).
13@ Ibid.
r3B Ihru Abu Hatim dalam tafsirnya(SfiaiQ.
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Mayoritas ahli qira a, membaca W), tanpa huruf aff
Sementara itu, disebutkan dari Zin bin Hubaisy dan Hasan Al Bashri,

batrwa mereka membaca ,36-1i."*

14463. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdushshamad bin Abdul Warits menceritakan kepada kami
dari Aban Al Aththar, ia berkata: Ashim menceritakan kepada

karni, batrwa Zin binHubaisy membaca 6ii:.
Abu Ja'far berkata: Qira'at yang benar untuk lafazhini adalatr

qira'at orang yang membaca Y:4is, tanpa huruf alif, karena itu telatr

menjadi ijma ahli qira'at alas qira'at im. Memang ada riwayat dari

Nabi SAW, narnun sanad riwayat tersebut memiliki kelematran, yang

menyatakan batrwa beliau membaca tTtii. Jadi, siapa yang membaca
rb'iis berarti bisa jadi maksudnya adalah benhrk jarnak u;,iJr,
sebagaimana jarnak +1t'a"rrg* q€5 , d* r+'dengan tur.. Bisa jadi
juga maksudnya adalah mashdar dari perkataan oftuxg yang berkata,
6;,i gJ; j th$,'d;-j- ',ilrr ttri ..All4 memberi pakaian kepadanya.,,

Sebagaimana dikatakan, 4.i 1'V.'^L*-'Q.

Sebagian dari mereka menyebutkan bait syair berikut ini:

e:;* 
rtt p:t?\. '4LJe 4,';;rs il,

"Ketilca mereka melepaslcan palcaian darinya, mereka pun menyapurrya

dengan jmi-jemari yang lembut selembut htlit bryi,

1301 Ini merupakan qira'at Hasan, Ibnu Abbas, Abu Abdurratrman, Mujatrid, Abu
Raj4 Zaid bin Ali, Ali bin Husain, dan Qatadah. Abu AI Fath berkat4 "Ini
merupakan qira'atNabi sAw." Abu Hatim berkata, "Qira'at ini diriwayatkan dari
beliau oleh Utsman bin Affan.' Silakan lihat Ibnu Athiyatr dalarn At Muhtrir Al
Yajiz Q1389) dan AI Qurthubi dalam tafsirnya QllE4).
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bersih tagi berhiaskan go1o."t j05

Dengan huruf lam berharakat kasrah pada lafaztr ',.r.{r. ,}t}.1
dalam batrasa Arab berarti perabot rumatr, barang yang nampak terlihat
seperti pakaian yang dipakai, atau yang dihamparkan (seperti kasur atau

selimut). Sedangkan,-1ij}t ,ttinyu barang dan harta. Namun terkadang

mereka menggunakannya hanya pada makna pakaian. Mereka berkat4

"*-t.)4 i *-t.*? irL-b1", maksudnya adalah ,Vi aitK;.
"Dengan pakaian dan peralatannya." Mereka juga berkata ' # ft
../q+trlilt "$esungguhnya barang yang paling bagus adalah pakaian."
Terkadang Latazh r:.il,t juga digunakan pada makna kesuburan dan

kemakmuran hidup.

Para ahli takwil juga berkata seperti yang kami katakan tadi.

Orang yang berkata ;rilr artinya J(r narta menyebutkan riwayat
berikut ini:

1M64.- Al Mutsanna menceritakan kepadaktr, ia berkata: AMullah
menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah
menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi ThalhalL dari Ibnu
Abbas RA, tentang firman Allah, 6;-r, dia berkata, ,,Lafaz}-

J6 artinya hafta.;l3oo

14465. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan

kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman
Allall W-ydia berkat4 "I-afa^J6 aninya hafiu.::I3o7

1305 Bait syair ini ada dalam Ma'ani Al Qur'an karya Al Farra, jld. U375. Bait
.^^- tersebut karya Humaid bin Tsur Al Hudali. Hal ini juga ada dalam Al-Lisan.r'* lbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1457), fUnu afuriyatr dalam At Muhorir Al

Wajiz Q/389), Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil Q1462), dan Ibnu Al Jauzi
dalan Zad Al Mas ir (3 I 182).

t3o lbid.
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14466. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada karni, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari Mujahid,

seperti tadi.

14467. Mutrammad bin Husain menceritakan kepadaku, ia berkata:

Atrmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia

berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

tentang aya\ tht$i, dia berkata, "Lafa/r-r3$ artinya J6iuil;-,

Siyaasy[yang Uerarti harta]1."r308 '

1M68. Al Harits menceritakan kepadaku, AMul Aziz menceritakan

kepada kami, ia berkata: Abu Sa'ad Al Madani menceritakan

kepada kami, ia berkata: Orang yang mendengar Urwah bin

Ztbarrr menceritakan kepadaku, ia berkata, "Lafazh Stilt
artinya J(t '5n 1u'."l3oe

l#t6g. Aku menceritakan dari Husain bin Al Faraj, ia berkata: Aku

mendengar Abu Mu'adz berkata: tlbaid bin Sulaiman

menceritakan kepada kami dari Adh-Dhahhak, tentang firman

Allah, 66is,bahwa maksudnya J(t "1r*1u'.trto

Orang yang berpendapat batrwa maksudnya adalah pakaian

dan kemakrnran hidup, menyebutkan riwayat-riwayat berikut

ini:

14470. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku' ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadakrl ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapaklnr menceritakan

t3ot lbid
t'@ Ibid
tsto lbid
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kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas RA, tentang firman

Allah, $6-is , dia berkata , ",ig-lt artinya urfut "P.kuian" dan

lafazh ;;-).t arttnyu #t "kenikrnatan'. I 3 I I

14471. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Ja'far dan Sahl bin Yusuf

menceritakan kepada kami dari Auf, dari Ma'bad Al Juhani,

tAUi, ia berkatao ",,lt-j.t artinya,;t6[r' kehidup* :. rr I 3 I 2

14472. Ya'qub bin Ibratrim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu

Aliyatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Auf

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mad Al Juhani

membacanya 6\is, dan ia mengatakan bahwa artinya adalalt

;ui[r gcehidupan).i' t r t r

Ada yang berpendapat batrwa r:iJr artinya Jlait "ketampanan

dan kecantikan".

*Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalatr:

14473. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata"

tentang firman Allah, g6-i, ia berkata "Lafa^.iilt attinya

J6it'"trtl

tbnu iUu Hatim dalam taftirnya(S1a1D dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Uy.n(3D14).
rtz-h1aj dalarrr Ma'ani al Qw'an Q1328), tanpa sonad, Abu ubaidah dalam

Majaz Al Qttr'an On1'3), dan Ibnu Al Jauzi dalan Zad Al Masir (31182)'

aUir Utaaiaan dabm Maiaz At Qtr'anQnB\ dan Al Mawardi dalam An-Nulut

13lt

r3l3

13 12

waAlUyttt$Dl4).
r3r4 Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al Uyun (3D14), Ibnu Athiyah dalam Al

Muhtrir Al wajiz Q1386), Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil Q1462), dan

Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (31182).
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Takruil liman Allah: Y A.$ €;fli ,lQj, @an pahaian
talcwa itulah yang paling baik)

Abu Ja'far berkata: Para ahli takwil berbeda pendapat tentang
firman Allah ini.

Sebagian berpendapat bahwa lafazh {At.;"f;:, ,,Dan paknian
takwa, " maksudnya adalah 0lii}t"keimanan".

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

14474. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:
Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa,id
menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang €;!i ,)0j,
"Dan pakaian tah,va" batrwa maksudnya adalah drbi)t

fteimanan).1315

14475. Muhammad bin Husain menceritakan kepadaku, ia'berkata:
Ahmad bin Al Mufhdhdhal menceritakan kepada kami, ia
berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,
tentang ayat, {;i;i ,iQi, ,,Dan pakaian taltwa,,, batrwa
artinya yaitu oti,i)r fteimanan).1316

14476. Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj mengabarkan
kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang ayat, {;Ai ,}Qjs ,,Dan

pakaian talcwa, " bahwa lafazh Ot{}t artinya keimanan.l3lT

r3r5 Al Mawardi dalarn An-Nukat wa Al grun (3Dr4), Ar Baghawi dalam Ma'alim At-
.-.. Tarzil Q1462), dan Ibnu Al Jauzi dalan Zad Al Masir (3/t83)_
1316 Al Mawardi dalarn An-Nulrot wa Al Wun (3D14) aan Al Baghawi dalam Ma'alim

Ar-Taruil01462\.
r3t7 Ibnu Al Jauzi diamZadAl Masir(3/183),Ibnu Hayryan daramAl Bahr At Muhith

(5/31), dan Ibnu Athiyatr dalarn Al tuluharrir Al Wajiz Q/389).
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Ada yang berpendapat, "Maksudnya adalatr rpt "1malu)".

Mereka yang hrpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

14477. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Ja'far dan Sahl bin Yusuf
menceritakan kepada kami dari Auf, dari Ma'bad Al Juhani,

batrwa maksud firman Allah, {;Ai ,}Ql: "Dan pakaian

tahtta," yurgAllah sebutkan di dalam Al Qru'an adalatr "(lr
(malu).1318

14478. Ya'qub bin Ibratrim menceritakan kepadaku" ia berkata: Ibnu

Aliyah menceritakan kepada karni, ia berkata: Auf
mengabarkan kepada karri, ia berkata: Ma'bad Al Juhani

berkata, lalu dia menyebutkan seperti tadi.

14479. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu':-- Usamatr menceritakan kepada kami dari Auf, dari Ma'bad,

seperti tadi.

Ada yang berpendapat, *Maksudnya adalatr C&Jt 
j;At '*rru1

shalih'."

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut ini:

14480. Mutnmmad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapakny4 dari Ibnu Abbas RA, tentang firman

r3r8 Ibnu Al Jauzi dalmt Zad Al Masir (3/183) dan Ibnu Hayyan dalam Al Bahr At
Mt hith (5/31).



M*Al/n;11,urtrnd

Allah, Y Alt {;fii ,}Qit 'Dan pakaian takwa itulah vang

palrns baih" dia berkata, "'{fi ,}Qit 'Dan pakaian taltwa'

yaitu g|(e!t hilt'amal shalih'.'t3re

Ada yang berpendapat, "Justu makzudnya ';;4 
"{,ll 

'raut

wajah yang baik'."

Mereka yang bryendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

14481. Zakanya bin Yatrya bin Abi Za'idah menceritakan kepadaku,

ia berkata: Abdullah bin Daud menceritakan kepada kami dari

Muhammad bin Musa, dan (Ziyad)r32o bin Amr, dari Ibnu

Abbas RA, tentang firman Allatr, 6;fii ,)$:t "Dan pakaian

talt\ta," bahwa maksudnya adalah raut wajah yang baik.l32l

14482. Al Mutsanna menceritakan kepadaktr, ia berkata: Ishaq bin

Hajjaj menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq bin Isma'il

menceritakan kepada kami dari Sulaiman bin Arqam, dari

Hasan, ia berkata, "Aku melihat Utsman bin Aftan RA di atas

mimbar Rasulullah SAW dengan mengenakan baju panjang

tanpa kancing. Aku mendengamya memerintahkan untuk

1320

Al Mawardi dalam An-Nutcat wa Al Uyun QilD dan Al Baghawi dalarn Ma'alim
At-Tarail Q/462).
Ini tidak jelas dalam manuskrip yang kami miliki atau salinan lain yang menjadi

rujukan kami ketika ada ketidakjelasan. Namun yang jelas dalam Al Jarh wa At-
Ta'dit Q1540), dia adalatr ZiyadbnAmr, Abu Amr bin Ziyad Al Qurasyt Al Fihri
yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas RA. Sementara yang meriwayatkan darinya

adalah Yalrya bin Abdunahman bin Hathib. Dia orang yarlg maihul (tidak
diketatrui statusnya), sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam Lisan Al
MizanQl495\.
Al Qulhubi dalam tafsimya (71185) dengan sanad ini, dan Al Mawardi dalam

An-Nukd wa Al Uyn Qt3l4). Akan tetapi ia menisbatkannya kepada utsman bin

Affan RA. Begitu juga Ibnu Al Jauzi dalam zad Al Masir (3/183) dan Al Baghawi

dalan Ma'alim At-Tanzil Q/462).

t3t9
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membunuh anjing dan melarang dari permainan menggunakan

bunmg dara. Kemudian ia berkata 'Wahai manusia, takutlatt

kepada Allah di hati ini, 
, 
sebab aku pemah mendengar

Rasulullatr SAw bersaM4 A Yl S* t o,t*. ti t eiti
,';t ,? lt;: t:;i t:P'rt\ ,|fu s.rs; bi 'Li(\i fr. 'Demi 6zat

yang jiwafu di tangan-Nya, tidak ada seorang pun yang

beramal secara ralwsia kecuali Allah alran memakaikan

lrepadanya selendang yang nampak Jika amal itu baik maka

baik ptla selendangnya, dan jika amal itu ialwt malca jalwt

pula selendongnya)'."

Kemudian ia membac a,6|.t,dan tidak membaca" liai-t ,)Qit

fii A; i2 <)f'Y Af, {;fii "Dan patraian takwa itutah vang

paling baik Yang demikian itu adalah sebagian dsri tanda-tanda

lrehtasaan Allah" Ia berkata, "Altinya raut wajah yang baik.n t322AM

yang bgrpendapa! *Maksudnya adalatr !r,* 'takut kepada Allah'."

Mereka yang berpendapat demikian menyebufl<an riwayat-

riwayat berilart ini:

1483. Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Azrz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Sa'ad Al Madani

menceritakan kepada kami, ia berkata: Orang yang mendengar

Urwatr bin Zubair menceritakan kepadaku, berkata "Lafazh

1322 Al Hindi dalam Koa Al Ummal (5290), Ibnu Abu Hatim dalm tafsirnya (5/1458),

dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya Gn8r. Ahrnad meriwayatkan dalam musnadnya

dari Hasan Al Bashri, bahwa dia mendengar Amirul Mulrrninin Utsman bin Aftan

RA memerintahkan untuk membunuh anjing dan menyembelih burung dara' pada

hari Jum'at di atas mimbar. (HR. Ahmad dalam musnadnyall/72), Al Bukhari

dalamAl Adab Al Mttftad [l3ol], Al Haisami dalarn Majma'Az-Zaw'idl4l45l,
dan Al Baihaqi dalam ls-Snn an l2l aBl).
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{;fii ,ilit'Dan pal<aian talilta', maksudnya adalatr takut

kepada Allah."l323

Ada yang berpendapat, "Maksud lafazh {;fri '}Qit 'Dan

pakaian takwa'dalam ayat ini adalatr a3'ill i'menufirp atlrat''"

Merekayangberpendapatdemikianmenyebutkanriwayat

berihrt ini:

|u84. Ytrnrrs menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu wahb

mengabarkankepadakarni,iaberkata:IbnuZaidberkata
tentang nrman-Nv a"Y Af' {t7t\1|()i2"oan pakaian takwa

itutahyangpalingbaih,,batrwamaksudrryaadalah,iatalatt
kepada Allah, lalu ia menuhrp auratrrya. Itulah pakaian talsn,a

yang dimaksud-I324

Paraatrliqira,atberbedapendapatdalammembacafirman

Allah ini.

Mayoritas alt|i qira,at Mal&ab, Kufah, dan Bashratr, membacq

Y Af' ;;{t11,}$.ir,vakri u*ry.r&' pada lafazh,}Qit' Mavoritas

ahli qira'atMadinah membac4 {;fi,}()}'yut"'i l1gan nashab' lnr

juga menrp al<atqira'atsebagian ahli qira'a' Kufah'1325

Mereka y arrg me-nashab -kar- eru.l berarti telah me-n aslwb -karr

karena attaf atas 6;., Maknanya yaitu, "sesungguhnya Kami telah

me,nurrrnkankepadamupakaianyangdapatmenutuparrratkaliandan

rra 61 Mawardi dalarn An-Nukat wa Al Uyttn (3D14),Al Baglrawi dalam Ma'alim Ab
-i*rit 

Q1462),Ibnu Al Jauzi dalarm zad At Masir Qll83), dan Abu Ha1ryan

d"tw, Al Balr Al lllfrrtilh(s/31).
ril 6i 14uu,"r6i drdrun AwNukat wa Al Wn (3D14)

rrzs 11"6Ibnu Amir dan Al Kisa'i membu* ur!;,yakni dengan nashab, sementara

ahli qira,atlainnya membaca dengan rafi'. silakan hhat At-Taisir (hal' 90)'
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pakaian indatr untuk perhiasan. Kami juga telatr menunrnkan pakaian

takwa."

Sedangkan dengan bacaan rafa', para atrli bahasa Arab berbeda

pendapat dalam mengartikannya.

Sebagian atrli natrwu Bashrah berkata, "Rafa'karena berada

pada posisi mubtada' , dan khabar-nya adalatr firman Allah, Y 6!t.-
Namtur, sebagian atrli batrasa Arab menganggap itu salah, sebab

dalam ungkapan itu tidak ala dhamir yang kembali kepada lataz}- ut$r
, hingga apabila dr-rafa'-kan, ia berada pada posisi mubtada', dan lafazh

Y aitsebagai khabar.

Sebagian ahli nahwu Kufah berkata, "Lafazh 30j-, di-rafa'-kan

lantaran firman-Ny u, \ A{t €;Ai ,}0.i, cran .Afrdijadikan sebagai

na'at-nya."

Abu Ja'far berkata: Menurutku ini alasan yang paling benar

untuk me-rafa'-Y,arlafazh.r"ful, sebab tidak ada alasan untuk me-rafa'-

nya kecuali dr-rafa-kar- oleh kata \. lpabila di-rafa'-kan oleh kata

Y, maya tidak ada jalan kecuali menjadikan lafazh gr(Ur sebagai

na'at. Lafazh 6yi sendiri bukan kembali kepada ./qlJl. Artiny4 kata

\ a"roqo'-kan dengan 6y, a^ 6ir drng*, \. liuufirman

ayat ini dibaca rafa', maka maknanya adalatr, "Pakaian takwa yang

telatr kalian ketahui lebih baik bagi kalian, daripada pakaian yang

menutupi aurat kalian dan daripada pakaian untuk perhiasan yang Kami

turunkan kepada kalian, maka pakailatr pakaian takwa tersebut."

Sedangkan takwil orang yang membacanya dengan nashob

adalatr, "Wahai bani Adam, sungguh Kami telatr menurunkan kepada

kalian pakaian yang menutupi aurat kalian, pakaian untuk perhiasan,

dan pakaian takwa yang telah Kami turunkan kepada kalian. Dari
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pakaian yang digrrnakan untuk menutupi aurat kalian dan pakaian untuk

perhiasan, maka pakaian takwa lebih baik bagi kalian daripada

telanjang dan menanggalkan pakaian saat thawaf kalian di Baitullah.

Oleh karena itu, takutlatr kepada Allah dan pakailatr pakaian untuk

perhiasan yang telatr Allah karuniakan kepada kalian, dan janganlatt

kalian menuruti syetan untuk telanjang dan menanggalkan pakaian,

sebab sesungguhnya itu merupakan benttrk ejekan dan tipu-dayanya

terhadap kalian. Sebagaimana yang telatr ia lalarkan terhadap orangtua

kalian (Adam dan Hawa). Dia berhasil menipu mereka hingga ia dapat

menanggalkan pakaian yang Allatr pakaikan kepada merek4 lantaran

mereka menwutinya untuk memakan buatr pohon yang telah Allatt

larang untuk mereka makan.

Abu Ja'far berkata: Mentrrutku, qira'at ini lebih baik daripada

qira'at sebelunrnya. Maksudku, qira'at dengan nashab, ,s:fi, urvp,
karena maknanya dalam penakwilan adalatr benar, sebagaimana telah

aktr jelaskan. Selain itu, Allatl memulai berita tentang penunman

pakaian yang menutupi aurat kita dan pakaian untuk perhiasan sebagai

bentuk kecaman terhadap orang-orang musyrik yang telanjang saat

melakukan thawaf di Baitullah, dan memerirfiahkan mereka unttrk

memakai pakaian mereka serta menutup tubuh mereka dalam setiap

keadaan, disamping beriman kepada-Nya dan menaati-Nya. Dia juga

memberitahu mereka bahwa semua itu lebih baik daripada perbuatan

merek4 seperti kufur kepada Allah dan telanjang. Allah bukan

memberitahukan batrwa sebagian dari apa yang telah Dia turturkan

kepada mereka lebih baik daripada sebagian lainnya.

Dalil yang menunjukkan kebenaran pendapat kami adalah ayat-

ayat setelatr ayat ini, yaitu, Ki-;$;:A Kb$i'6i;7 ii'11-65-.i,r, ;l,V'i'{-;-xt"q:,7 q,L qgq:L'u- i*:( A
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@ 6ii2 { 'u,fi- ,gj 'd;$i (8, Gt W ,,Hai anak Adam,
janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syetan sebagaimana ia
telah mengeluarkan kcdua ibu bapatonu dari surga, ia menanggalkan
dari lrcduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kcpada keduanya
auratnya. sesungguhnya ia dan pengihtt-pengihttnya melihat kamu
dan suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. sesungguhnya
lrami telah menjadikan syetan-syetan itu pemimpin-pemimpin bagi
orang-orang yang tidak beriman. ,,Sampai firman Allah SWT, Y ;ri iF
@ Ar:S * "Dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap
Allah apa yang tidak komu ketahui.,,(es. Al A'raaf l7l:28)

Dalam ayat'ayat itu Allah swr memerintahkan mengambil
pakaian untuk perhiasan serta mengenakan pakaian bias4
memerintahkan untuk meninggalkan perbuatan telanjang,
memerintahkan untuk beriman kepada-Nya, mengikuti perintah-Nya,
dan taat kepada-Nya. Dia juga melarang perbuatan syirik dan mengikuti
perintah"syetan, sambil menegaskan tentang semua itrl dalam firman-
Nya yang merangkum semua itu, yakni, qill$.Kibg;1'3 i'rt; -6i!
Y Aft {;Ai ,}0i:1i+-, '&rf ,,Hai anak Adam, sesungguhnya

Kami telah menurunkan kepadamu pakoian untuk menutup auratmu
dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian taroya itulah yang
paling baik"

Abu Ja'far berkata: Namun pendapat yang paling benar
tentang takwil firman-Ny" {Ai 30jt "Dan pakaian taluta," adalatr

menghadirkan takwa kepada Allah dalam diri saat meninggalkan
kemaksiatan yang dilarang Allatr dan mengamalkan ketaatan yang
diperintahkan-Nya. Ini mencakup keimanan kepada-Nya, amal shalih,
malu, takut kepada Allah, dan raut wajah yang baik. sebab, barangsiapa

takut kepada Allah, berarti telatr beriman kepada-Nya, melaksanakan
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perintatr-Nya, takut kepada-Nya, selalu merasa diawasi, dan malu bila

terlihat oleh-Nya sedang melalq*an hal-hal yang tidak disukai-Nya.

Barangsiapa memiliki sifat dan sikap seperti ini maka tampaklatr bekas-

bekas kebaikan. Jadi, raut wajatrnya baik, petunjuknya baik, dan dirinya

penuh dengan keimanan serta catraya keimanan.

Kami mengatakan bahwa maksud 6;Ai ,)Qit "Dan pakaian

takvta," adalah menghadirkan talora dalam diri dan hati, karenalafazh

./qlt "pakaian" artinya mengenakan apa yang dipakai dan

menyelimutkan apa yang dikenakan, atau menutupi selunrh atau

sebagian tubuh. Setiap orang yang mengenakan sesuatu atau

menyelimutkannya hingga terlihat sesuatu atau bekas sesuatu atasny4

maka disebut L"ty ..pernakai,'.

Oleh karena itu juga Allah SWT menjadikan kaum laki-laki

sebagai (seperti) pakaian bagi kaum perempuan, dan kaum perempwill

sebagai (seperti) pakaian bagi kaum laki-laki, dan menjadik&r malam

sebagai (seperti) pakaian bagi hamba-hanrba-Nya.

Orang yang menakwilkan ungkapan ini dengan

sebagaimana yang telatr kami sebutkan, apabila firman-Nya,

€ii,Sl aa*a rafai.

14485. Muhammad bin Husain menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia
berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

€;41 ,|Qjt"Dan pakaian talova," bahwa maksudnya adalah

keimanan. Y Aft "Itulah yang paling baik" Dia berfirman,

makna

AQi'

1
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"Ihr lebih baik daripada pakaian untuk perhiasan dan pakaian

yang menutupi aurat 1u1i*.r:1326

14y';86. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah,

{lkl,j,Q:t " Dan palui an t alot a," ia berkata"'?akaian takwa

adalah lebih baik, yaitu keiman*3t327

Tarrwit rirman Auah: 'ojSN;{i11 5l A; b4t'1Yoos
demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah,

mudah-mudahan mereka selalu inga)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman, "Apa yang telah

Ku-sebutkan kepada kalian, bahwa Aku telah menurunkan kepada

kalian, watrai manusia, pakaian, dan pakaian untuk perhiasan

merupdcan dalit-dalil Allah serta bukti-bukti-Nya yang dengannya

dapat diketatrui siapa yang tidak benar dalam mengesakan Allah dan

siapa yang menetapi kesesatan."

Firman Ahh SWT, 'b;3'$ "Mudah-mudahan mereka

selalu ingat." Allah SWT berfirman, "Aku jadikan itu semua untuk

mereka sebagai dalil atas apa yang telah Ku-sebutkan, agar mereka

mengambil pelajaran, lalu mereka merenungi dan kembali kepada

kebenaran serta meninggalkan kebatilan. Itu semua merupakan rahmat

dari-Ku untuk hanrba-hamba-Ku. "

rz5 61 Mawardi dalan A*Nuka wa Al uytn (3D14) dan Al Baghawi dalam Ma'alim
At-T@EilQl462).

1327 Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al uytn QDl4),Al Bagbawi dalam Ma'alim At-

Taruil Ql4A), dan Ibnu Al Jauzi &lam Zad Al Masir (31183).
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"Hai mak Adam, iansolnlah sel<nli.krollil<fltnu daryt ditipu
oleh syetmt sebagahnana ia tclah nlengehlr;rrl<anl<e&& ibu'

bapalfiw dmi surga, ra manmtggall<f,n daril<ednanya
pal<aiamydun/;rtkrnenpulilutlcankepanf, ke&wrya

awatrrya. Sesznggzhny a ia dm pffigillrut'Perlsrlrut rya

nelilwtl<f,ntu ilmi snu turnpat yorttgl<*nru fidf,kbisa
melilwtn'rl"lel<o-sennnggutmyal<alnritclahmetf adilcm.

syetan-syetmtittrpernrimpiNtpanimpinbagiorang'oror.g
yarrgdnnkbdtman." (Qs. Al A'raaf lllz 27')

Tatrwir frrman Allah: '6 _K'u41'#$i-7iiY--,#-
W; q.L t#gtli:;U.'L::i ;'K5 (Hai anakAdam,

janganlah sekali-kali kanu dapat ditipu oleh syetan sebagaimana ia

telah mengeluarkon kedua ibu-bapakmu dari satga, ia
mcnanggalkan dari lwdnorya pahaiannya untuk memperlihathan

hepada keduanya aurafrtya)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman, "Hai bani Adam,

janganlatr kalian tertipu oleh syetan, karena ia akan menampakkan aurat

kalian bagi manusia lantaran ketaatan kalian kepadanya ketika ia

menggoda kalian, sebagaimana terjadi pada kedua orangfua kalian

(Adam dan Hawa) ketika ia menggoda mereka. Mereka taat kepadanya

dan bermaksiat kepada Tuhan mereka. Ia pun mengeluarkan mereka

dengan sebab tipu-dayanya dari surga dan menanggalkan pakaian yang

grtU'85'6 -Kb)$iiZ4A
'ui4r;'ts;r:L

@ sx{li}-iqiigiti64
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telah diberikan kepada merekq unttrk memperlihatkan kepada mereka

aurat mereka setelatr aurat itu terhrfup."

Kami telah menjelaskan batrwa makna fitrah adalatr ujian,
godaan, dan bala, hingga tidak perlu diulang kembali.l328

Para atrli takwil berbeda pendapat dalam menyebutkan sifat
pakaian yang Allatr beritatrukan, bahwa syetan telah menanggalkannya

dari kedua orangtua kita.

Sebagian berpendapat, "'Wama seputih lerku." Mereka yang

berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

14487. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Yatrya bin

Adam menceritakan kepada kami dari Syuraik, dari Simak,

dari Ikrimah, tentang firman Allah, q0- (i;3 
Q1, "to

menanggalkan dari keduanya palaiannya," dia berkata,

"Pakaian seluruh binatang, sedangkan pakaian manusia

{/amanya seputih loku. Adam mendapatkan tobat sampai ke

kukunya. " Atau ia berkata, "sampai kuku-lcukunya. " 
l32e

14488. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul
Hamid Al Hamani menceritakan kepada kami dari Nadhr bin
IJmar, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas RA, ia berkat4

"Dibiarkan wann putih itu pada kuku-kukunya sebagai

perhiasan dan manfaat. Hal ini mengenai firman Allah, ?j"-
q:.qqL " Ia menanggalkan dari tredua patraiannya "t3h

14y'.89. Ahmad bin Walid Al Qurasyi menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ibratrim bin Abu Wazir menceritakan kepada kami, ia

1328 Lihat tafsir surah Al An'aam ayat 153.
r32e At Mawardi dahrn An-Nukat w a Al U1run (3 Dl S).
t33o lbid
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berkata: Makhlad bin Husain mengabarkan kepada kami dari

Amr bin Malik, dari Abu Al Jauza, dari Ibnu Abbas RA,

tentang firman Allall l#$. l"{r'V"Ia menanggalkan

dari kcduanya pakaiannya," ia berkata" "Pakaian mereka

adalah warna seputih larku. Tatkala mereka melakukan

kesalahan, pakaian itu pun ditanggdkan dari mereka dan

dibiarkan wann putih itu pada lcuku-lorku sebagai peringatan

dan perhiasan."l33l

14490. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hamani

menceritakan kepada kami, ia berkata: Snraik menceritakan

kepada kami dari Simalq dari Ilsimah, tentang firman Allah,

l4g (e 6 "ro mernnggallcan dari keduanya

lnkaiannya," dia berkata, "Pakaiannya adalah wann seputih

kuku. Tobatnya sampai ke kuku-larkrury 
^.';1332

Selain mereka berkata, "Pakaian Adam dan Haaa* adalatt

cahaya."

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

14/;91. Ibnu Waki menceritakan kepada karf, ia berkata: Ibnu

Uyainah menceritakan kepada kami dari Arnr, dari Wahb bin

Munabbih, tentang aya! l$gW'U) Ia menanggalkan

dfri kcdunln lnkaiannya," bahwa makzudnya adalatt

cahaya.l333

r33r 15nu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1459) dan Ibnu At Jauzi dalan Zad Al Masir
(3/184).

t332 lbid
1333 Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun Q21S) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al

Masir (31184).
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14492. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, Ishaq menceritakan

kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Zubair menceritakan

kepada kami dari Ibnu Uyainah, ia berkata: Amr menceritakan

kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Watrb bin Munabbih

berkata,tentangfi rman-Nya,"qi';la#.Lr41.W6;
"Ia menanggalkon dari keduanya pakaiannya untuk

memperlihatkan lcepada keduanya auratnya," ia berkat4

"Pakaian Adam dan Hawa adalatr cahaya di atas kemaluan

mereka. Adam tidak dapat melihat auat Hawa, dan Hawa juga

tidak dapat melihat aurat Adam."l334

Ada yang berpendapat, "Maksud firman-Nya, (i:gLa:;A;-
'Ia menanggalkan dari keduanya pakniannya', adalah menanggalkan

takwa kepada Allah dari keduanya."

Mereka yang brpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat-berikut ini:

14493. Ibnu Waki' menceritakan kepada karni, ia berkata: Mathlab bin

Ziyad menceritakan kepada kami dari Al Laits, dari Mujahid,

tentang firman Allah SWT, r4$. l4:; 6- "Ia

menanggalkan dari kcduanya pakaiannya," ia berkat4
*1uP*u.::1335

14494. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Yatrya bin

Adam menceritakan kepada kami dari Syuraik, dari Laits, dari

Mujatrid, tentang firman-Nya, q6- C# 6",o

1334 'Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(511459).
r33s 15nu Abu Hatim dalam tafsimya (5/1460) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al

Uyn (3D15), lebih panjang dari konteks tadi. Di sana dia berkata,

"sesungguhnya iblis melepaskan dari keduanya pakaian keduanya dari takwa
kepada A[ah dan taat kepada-Nya."
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merumggalkan dari keduanya pakaiannya," ia berkatA

"Takwa."l336

14495. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hamani

menceritakan kepada kami, ia berkata: Syuraik menceritakan

kepada kami dari Laits, dari Mujahid, seperti redaksi tadi.

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang benar dalam takwil ayat ini

menunrtku adalah, sesungguhnya Allah SWT memperingatkan hamba-

hamba-Nya tentang syetan yang akan menggoda mereka sebagaimana

ia menggoda kedua orangtua mereka (Adam dan Hawa). Ia juga akan

melucuti mereka dari pakaian yang Allatr turutkan kepada mereka,

sebagaimana ia menanggalkan pakaian kedua orangfua mereka.

,rroUr "putuian" bila disebutkan tanpa penyandaran kepada kata

lain artinya adalah segala jenis pakaian yang menutupi selr:nrtr atau

sebagian tubuh. Jika demikian artinya maka patutlatr dikatakan batrwa

pakaian Adam dan Hawa yang Allah beritahukan telah ditanggalkan

oleh syetan adalah sebagian apa yang menutupi tubuh dan aurat mereka.

Boleh jadi itu merupakan warna seputih kuku. Atau boleh jadi itu
merupakan catraya. Atau boleh jadi juga selain itu. Tidak ada dalil yang

menrurjukkan salatr satu dari hal tersebut yang dapat dijadikan

pegangan, maka tidak ada perkataan yang paling benar dari perkataan

seperti yang difirmankan oleh Allatr, (i:.4. qL 6- "Ia

menonggalkan dar i kc &tanya pakai annya. "

Allah SWT menyandarkan kepada iblis pengeluaran Adam dan

Hawa dari surga dan penanggalan pakaian dari mereka sekalipun

sebenarnya yang melakukannya adalah Dia" sebagai siksaan atas

t336 lbid
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kemaksiatan mereka kepada-Nya, sebab peristiwa yang terjadi pada

mereka disebabkan oleh tipu-dayanya. oleh karena itu, terkadang hal
tersebut disandarkan kepada iblis, berdasarkan makna ini, dan

terkadang kepada Allah, karena Dialah yang sebenamya melakukannya.

ralswil firy:"_Anah: ft'fr;j .i,;; b:4i.r'i-3J.;Xt
6Ui i 'u:y- 

'$:j 'd;$i &'$esunsguhnya ia dan pengikut-
pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa

melihat mereka sesungguhnya Kami telah menjadihan syetan-syetan

ita pemimpin-pemimpin bagi orung-orang yang tidak beriman)

Abu Ja'far berkata: Maksud firman-Nya adalah,

"Sesungguhnya syetan itu melihat kalian."

Dhamir huruf ha'padalatafu i3l"sesungguhnya ia,,, kembali
kepada syetan. :i$t "Dan pengihtt-pengihttnya." Maksudnya adalah

golonglnnya dan generasinya. Ini (adalah bentuk tunggal. Sedangkan

bentuk jamaknya adalatr )j1."" Mereka adalatr jin.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah:

14496. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Jwaij, dari Mujatrid, tentang firman Allah,

Ui '; '{-;- l3y "sesungguhnya ia dan pengilatt-

pengihttnya melihat kamu," ia berkata, "Jin dan syetan."l338

"" Apu png tertulis dy, tanda kuung ini termaktub dalam manuskrip (burtuk

irnggalnya jamak !1), tanpa hwuf ya'. Kami membetullonnya berdasarkan

salinan lain.r"t Mulahid dalam afsirnya Qn34),Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1460),Ibnu
Al Jauzi dalarn zad Al Masir (3/lM), dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil
Qt463).
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14497. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari Mujahid,

tentang firman-Ny4',ryt'i'$";-Xl " sesungguhnya ia dan

pengihfi-pengihttnya melihat knmu," dia berkata, "Jin dan

syetan."

14498. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia- berkata: Ibnu Zaid berkat4

tentang nrman aflau M'i'F;;-331*Sesunggahnva ia dan

pe ngihtt -pengi httnya mel ihat io*u, " bahwa'1il,j,,: maknanya

sama deng* {-u.; ftettrtmannyu).""

Firman Allah SwT, 'ffi 'i ,;; b"Dan suatu tempat yang

lramu tidak bisa melilat merela." Dia berfirman, "Dari suatu tempat

yang kalian tidak bisa melihat syetan dan golongannya."

Firman Allah, 6j-i- { 'r,fi. 
',$5 

'41;3i "$4 G{

"sesungguhnya Kami telah meniadikan syetan-syetan itu pemimpin-

pemimpin bagi orang-orang yang tidak berimant." Dia berfirman,

"Kami menjadikan syetan sebagai penolong orang-orang kafir yang

tidak mengesakan Allah dan tidak membenarkan para rasul-Nya."

ccc

t33e Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5i1460) dan Al Qurthubi dalam afsirnya
(7n86).

--t_2Ij
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SrUGAtttr6:Ja;W6{r1/l6,'zi+$1}irr,t)
<r# { ti ;fi lF f,Jfrti "i1x{\|fi1 4fr 5l

"D cn o4bilr nrrl.lels melaladtarr' WUam leii, mrrela
brkatq'Kcmi menaaWi nr;rck flwymrglolnti mengefialwt

yorrrg de,nlilciorrr ia+ ilan Nlah n.eryffihl<omrri
matgeria|orrrrryo',Katd,rrtrlal4sesungguhnyoNlahdilak
nwtrytmth(menserialorrJ)pefuorarr-ymlglrcfr'.lYlarrsopn

t<mwnengail*ailalarJtr,thadmpNlahQayolrgdilahkrrlnu
letaltui?" (Qt. Al A'raaf [7]: 28)

Tatrwil firmen Allrh: 1116 E{C(W €tt$6, ?45 \fi, f'5
@ 6fi { Y ;$'e 6};i;17e4?t,1 'ei SLS;E;A loan
apabtla3ureka nclakuhan perbuaan hefi nureho berkota, "Kami

nendopati nenek moyang kun i nengeriala n yang demihian itu, dan

Altah nenyurah hurrti menge$akannya-" Katakanlah,

"sesungguhnya Allah tidak menywuh [nungeriakanJ perbualan

yang hejl" Mengapa kamu mcngada'adahan terhadap Allah apa

yang tflak fumu Mahui?)

Abu Ja'far berkata: Disebutkan batrwa makna lafazh 
"iSdalam ayat ini bermalma sebagai berikut:

l44gg. Ali bin sa'id bin Masruq Al Kindi menceritakan kepadaku, ia

berkata: Abu Matryatr menceritakan kepada kami dari

Manshur, dari Mujatrid, tentang firman Allah, 'ri,S\{l'li$
q. Eel fitrt tJA:, W ({., 1J6 "Dan apabita meretra

melahtkan perbuatan ftcji, merelw berlata, 'Kami mendapati

nenek moyang lrami mengeriakan yang demikian itu, dan
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Attah menyuruh trami mengerjakannya'." Dia berkata,

"Mereka melakukan thawaf di Baitullah dengan telanjang'

Mereka berkata, 'IGmi melakukan thawaf seperti sejak kami

dilahirkan oleh ibu kami, dan seorang peremprxln meletakkan

tali pengikat pada qubulnya'."

Diaberkata

+l':vu :ri a k il ibi;. )r-,-i';it

"Hari ini nompak sebagian atau seluruhnya,

malra apa yang nampak darinya mafta aht tidak membolehftanfiy*.ntste

14500. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Mujahid,

tentang firman Allah,'4 $A;W ( {)1J('{;t1J3 6{t

V 677 "Orn apabila mereka melahiran perbuatan keii,

mereka berkata, 'I(ami mendapati nenek moyafi'" kamt

mengerjakan yang demikian rtu, dan Allah menytruh komi

mengerjakannya,.,, Perbuatan keji mereka adalatr melakukan

thawaf di Baitullah dengan telanjang. 
I 3a I

14501. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

usamah menceritakan kepada kami dali Mufidhdhal, dari

Manshur, dari Mujatrid, seperti redaksi tadi.

Bait syair ini terdapat dalam Ma'ani Al Qttr'an, karya Al Fara (l/377), Tafsir Al
gurtiubi (7199), in Al Mtthsrir Al lYaiiz Q1390). Atsar ini disebutkan oleh Al
Eaghawi ialarr-'Ma,alim At-Taruil Q1462). Seperti ini juga diriwayatkan oleh Al
Hakim dalam Al tvtustadrak Ql3lg-320), dan dia berkata" 'Hadits in shahih

menurut syarat Al Bulfiari dan Muslim, namun mereka tidak meriwayatkannya."

Ini disetujui oleh A&-Dzahabi.
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (51146l). 

/
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14502. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Imran bin

uyainatr menceritakan kepada kami dari Atha bin Sa'ib, dari

Sa'id bin Jubair dan Asy-Sya'bi, tentang firman Allah, lili
*liri W (t, lJG '^:r.;t \l(i "Do, apabita mereta

melahtkan perbuatan keji, merelra berkata, 'Kami mendapati

nenek moyang kami mengeriakan yong demikian itu'," ia

berkata, "Mereka melakukan thawaf di Baitullah dalam

keadaan telanj ang. " 
I 3a2

14503. Muhammad bin Husain menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ahmad bin Al Mufiadhdhal menceritakan kepada kami, ia

berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

tentang ayat, \ V\';;$ (Ai.*W il{. t $(' !i4 1{1' tiy

"Dan apabila mereka melahian perbuatan leii, mereka

berkata, ,I{ami mendapati nenek moyang lrami tnengeriakan

.. yang demiHon itu, dan Allah menytruh kami

mengerial<nnnya'," ia berkata, "Ada safu kabilah Arab dari

Yaman melakukan thawaf di Baitullah dengan telanjang.

Apabila mereka ditanya, 'Kenapa kalian melalorkan seperti

itu?' Mereka menjawab, U6A 'i;f6 kiA;W *d.t 'Kami

mendapati nenek moyang kami mengeriakan yang demikian

itu, dan Allah menyuruh kami mengeriakannya''"t343

14504. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Isra'i! menceritakan

kepada kami dari Atha bin sa'ib, dari Sa'id bin Jubair, dari

Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, '^i'$ 't{tr' ti{: "Dan

r3a2 15nu At Jauzi dalanZadAl Masir (3/184).
t343 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/la6l).
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apabila mereka melahtkan perbuatan l@ii," dia berkata,

"Thawaf mereka di Baitultah dalam keadaan telanjang'"l3aa

14505. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Sa'id

menceritakan kepada kami dari Mujatrid, tentang firman-Nya,

Viit:"W €to1J6'zi41fi, tiy "Kami mendapati nenek

moyang komi mengerjakan yang demikian itu, dan Allah

menytruh kami mengerjalrannya," dia berkat4 uPada thawaf

ritgal dengan menggunakan pakaian, sedangkan pada thawaf

lainnya dengan telanj ang. " 
l 3a5

14506. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid tentang firman-Nya"

(*i(W (tt$6'ri$\fi, ri$ "Dan apabita meretra

melahtkan perbuotan kcii, merelra berltata, 'Kami nredapati

nenek moyang Kami mengerjalan yang demibian. itu'," ia

berkata" "Kaum perempuan mereka melakukan thawaf di

Baitullah dengan telanjang. Itulah perbuatan keji yang mereka

dapati dari perbuatan nenek moyang mereka."

Firman Allah SWr selanjutnya, ';tj51i7rt:iffufl-11f,Ji 1L's
6#'1V ;i'& "Katakanlah, 'sesungguhnya Allah tidok m\nyruh

tr44 41 Baglrawi dalam Ma,alim At-Tanzil Ql4il) dan Ibnu Athiyatr dalan Al
lvtuhorir Al Waiiz Ql39l).

t3a5 61 Baghawi daiam Ma,alim At-Tanzil Ql4&),Ibnu Athiyatr ddann^ Al Muhqrir
At Wajtz et3gt),Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir Q/184), dan Abu Hayyan

dalarnAl Bahr Al i4ulrith(5134).
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(mengerialan) perbuatan yang kcii'' Mengapa kamu mengoda-adakan

terhodap Allah apa yang tidak kamu kctahui?"1346

Abu Ja'far berketa: Dengan demikian" talo /il firman Allatt

swT tersebut adalatr, "Apabila oralrg-orang yang tidak beriman kepada

Allab yang menjadikan syetan sebagai penolong bag mereka

melakgkan perbgatan yang sangat bgnrk, yaitg perbuatan keji, yakni

telanjangpya mereka saat melalnrkan thawaf di Baitullah, lalu mereka

ditanya dan ditegr[, maka mereka menjawab, 'I(ami dapati nenek

moyang kami melakukan seperti yang kami lalokan. Kami hanya

melakukan seperti yang mereka lakukan, hanya mengikuti contoh dari

mereka dan menjalani kebiasaan mereka. Allatt sendiri menyrtrh kami

dengan hal ini. I(ami hanya mengikuti perintah-Nya''"

Allatr ptm befirman kepada Nabi-Nya Mutrammad SAW'

"Katakanlatr, hai Murrammad, kepada merek4 SX{y if S {fr 5t
,seswrgguhnya Atlah tidak menytruh (mengerjakan) perbrntan yang

fuji,. Dia tidak menyrrruh maktrlrrk.Nya melalnrkan perbuatan-

perbuatan buruk dan jalat. 'frjfri 'Mengapa komu mengada-adakan',

hai manusia terhadap AllalL <;;i3 {U 'Apa yang tidak kamu

ketahui'? Apakah me,lrurut kalian Allah memerintabkan kalian dengan

telanjang dan melepaskan pakaian untuk melalnrkan thawaf, sementara

kalian tidak tatru apakah Dia memerintatrlon seperti itu?"

r3{5 Ibmu Abu Hatim dalam taftirnya (5/1461) dan Abu Ja'far An-Natrtras dalam

Ma'oiAl Qur'ttef2r.


